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Maar hoe dan ook, elke dorpeling moest hard werken voor z’n loon. 
En ’s maandags werd de was gedaan, door het moedertje in elk huis. 
Ze poetste, streek de was en stopte sok en kous  
en kookte aan het fornuis. 
Maar midden in ons dorpje, daar stond de school, die hoorde er bij. 
De kinderen leerden rekenen, taal, dictee en schrijven op de lei.  
Zo was ons dorpje vroeger, men leefde met vreugde en soms ook verdriet.  
Maar dat echte knusse dorpje…  
 
Nee, dat vergeet je immers niet. 
 

JAN MIT ’T ROAKELIEZER   

 

Maar hoe dan ook, elke dorpeling moest hard werken voor z’n loon. 
En ’s maandags werd de was gedaan, door het moedertje in elk huis. 
Ze poetste, streek de was en stopte sok en kous  
en kookte aan het fornuis. 
Maar midden in ons dorpje, daar stond de school, die hoorde er bij. 
De kinderen leerden rekenen, taal, dictee en schrijven op de lei.  
Zo was ons dorpje vroeger, men leefde met vreugde en soms ook verdriet.  
Maar dat echte knusse dorpje…  
 
Nee, dat vergeet je immers niet. 
 

JAN MIT ’T ROAKELIEZER   

 Kerkbalans 2018

 Veranderende stenen

 Tijd, geld en geloof

 Kerkbalans 2018

 Veranderende stenen

 Tijd, geld en geloof

Januari 2018

Januari 2018

Januari 2018

Januari 2018

32

32

JAARGANG 4

nummer 1

JAARGANG 4

nummer 1

 

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

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

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 
 
Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 
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Weurt, ons knusse dorpje van vroeger 
 

Toen ons dorp nog een dorpje was,  
leefde de mensen er rustig en tevree, 
Ze werkten, keuvelden en kuierden wat  
en wist van ieders wel en wee. 
Je zag er links en rechts een akker,  
of een mooie groene wei. 
Een bongerd en een moestuin, 
rondom een eenvoudige boerderij. 
 

 
Wat verder op een klein huisje, aan de kronkelende dijk.  
De fraaie kerk met de toren, het patronaat met het toneel. 
Een cafeetje op elke straathoek, ja daarvan waren er wel veel.  
En winkeltjes, zoals de slagerij en kruidenier.  
Een bakkerij in vol bedrijf, met zijn dagelijks vertier. 
De timmerman die timmerde, een kast, ladder, of een schuur. 
Hij maakte wielen voor een kar en had de smid als buur.  
 
 
En de smid die smeedde er op los, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Hij  besloeg vijf zes paarden per week, elke hoef precies op maat. 
De schoenmaker zat dagelijks aan zijn leest  
en lapte een hoge of lage schoen.  
Hij vertelde de klant het dagelijks nieuws,  
daar kon je dan wat mee doen. 
En de boer was altijd op het land,  
hij zaaide en oogstte er het gewas. 
Hij sleep zo af en toe de sijs,  
maaide daarmee het malse gras. 
 
De werklieden gingen dagelijks naar hun werk,  
naar de fabriek of hun patroon. 
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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 maart 2018. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 1 maart naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Weurt, ons knusse dorpje van vroeger 
 

Toen ons dorp nog een dorpje was,  
leefde de mensen er rustig en tevree, 
Ze werkten, keuvelden en kuierden wat  
en wist van ieders wel en wee. 
Je zag er links en rechts een akker,  
of een mooie groene wei. 
Een bongerd en een moestuin, 
rondom een eenvoudige boerderij. 
 

 
Wat verder op een klein huisje, aan de kronkelende dijk.  
De fraaie kerk met de toren, het patronaat met het toneel. 
Een cafeetje op elke straathoek, ja daarvan waren er wel veel.  
En winkeltjes, zoals de slagerij en kruidenier.  
Een bakkerij in vol bedrijf, met zijn dagelijks vertier. 
De timmerman die timmerde, een kast, ladder, of een schuur. 
Hij maakte wielen voor een kar en had de smid als buur.  
 
 
En de smid die smeedde er op los, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Hij  besloeg vijf zes paarden per week, elke hoef precies op maat. 
De schoenmaker zat dagelijks aan zijn leest  
en lapte een hoge of lage schoen.  
Hij vertelde de klant het dagelijks nieuws,  
daar kon je dan wat mee doen. 
En de boer was altijd op het land,  
hij zaaide en oogstte er het gewas. 
Hij sleep zo af en toe de sijs,  
maaide daarmee het malse gras. 
 
De werklieden gingen dagelijks naar hun werk,  
naar de fabriek of hun patroon. 
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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 
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Weurt, ons knusse dorpje van vroeger 
 

Toen ons dorp nog een dorpje was,  
leefde de mensen er rustig en tevree, 
Ze werkten, keuvelden en kuierden wat  
en wist van ieders wel en wee. 
Je zag er links en rechts een akker,  
of een mooie groene wei. 
Een bongerd en een moestuin, 
rondom een eenvoudige boerderij. 
 

 
Wat verder op een klein huisje, aan de kronkelende dijk.  
De fraaie kerk met de toren, het patronaat met het toneel. 
Een cafeetje op elke straathoek, ja daarvan waren er wel veel.  
En winkeltjes, zoals de slagerij en kruidenier.  
Een bakkerij in vol bedrijf, met zijn dagelijks vertier. 
De timmerman die timmerde, een kast, ladder, of een schuur. 
Hij maakte wielen voor een kar en had de smid als buur.  
 
 
En de smid die smeedde er op los, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Hij  besloeg vijf zes paarden per week, elke hoef precies op maat. 
De schoenmaker zat dagelijks aan zijn leest  
en lapte een hoge of lage schoen.  
Hij vertelde de klant het dagelijks nieuws,  
daar kon je dan wat mee doen. 
En de boer was altijd op het land,  
hij zaaide en oogstte er het gewas. 
Hij sleep zo af en toe de sijs,  
maaide daarmee het malse gras. 
 
De werklieden gingen dagelijks naar hun werk,  
naar de fabriek of hun patroon. 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Actie Kerkbalans 2018 
 
De jaarlijkse actie Kerkbalans staat weer voor de deur. Zoals in onze 
geloofsgemeenschap de H. Andreas gebruikelijk is, gaan de collectanten in 
Weurt huis aan huis langs in de week van 20 januari om een bijdrage te vragen 
voor onze kerk en onze geloofsgemeenschap. Al vele jaren is deze collecte in 
Weurt een traditie waarbij we steeds mochten rekenen op de daadwerkelijke 
financiële steun van de Weurtse inwoners. Die steun is ook hard nodig. In een 
artikel in een vorig Andreasblad, het parochieblad dat regelmatig bij u in de 
bus valt, is dat uitvoerig uitgelegd. In de enveloppe die u in de week van 20 
januari in de brievenbus vindt en waarin u de mogelijkheid krijgt om uw 
bijdrage te geven, wordt door Pastor Jan de Waal in een brief het waarom van 
de Aktie Kerkbalans nog eens aangegeven. 
De aktie Kerkbalans is een actie, waar in het gehele land de kerken aan 
meedoen. Dus ook de geloofsgemeenschappen binnen de Parochie Johannes 
XXIII, t.w. Beuningen, Ewijk en Winssen, nemen in dezelfde tijd aan deze 
actie deel. 
De actie start met het luiden van de klokken op zaterdag 20 januari om 13.00 
uur. Vervolgens gaan op die dag of de dagen daarna de collectanten op pad en 
bezorgen u een enveloppe waarin u om uw bijdrage wordt gevraagd. In 
dezelfde week wordt deze weer opgehaald. 
De werkgroep Kerkbalans vraagt uw steun in deze week en hoopt dat al onze 
collectanten die bij u aanbellen, mogen rekenen op uw gulle medewerking. 
Dan ook blijft het mogelijk onze prachtige Andreaskerk te behouden. 
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Veranderende stenen 
 
Als trotse bakens, parallel aan een machtige rivier, torenen 4 monumentale 
gebouwen boven het fraaie rivierlandschap uit. Met de stroomrichting mee 
zien we de H. Andreaskerk gevolgd door de H. Corneliuskerk, de H. Johannes 
de Doperkerk en stroomafwaarts is de H. Antonius van Padua de laatste in de 
ketting van vier schakels. In totaal vier bijzondere kerken die onze parochie 
rijk is. Maar ook vier verschillende gebouwen met specifieke kenmerken. Zo 
verschillend dat het lastig is om een vergelijk te maken. Toch zijn er ook 
overeenkomsten. Alle vier hebben een beschermde status als rijksmonument, 
zijn onderdeel van parochie H. Johannes XXIII, en worden met zorg en liefde 
onderhouden door veel vrijwilligers. We vinden het vanzelfsprekend dat deze 
gebouwen er, in een goede staat van onderhoud, staan en dat we ze iedere dag 
mogen aanschouwen. Voor parochianen is het de plek om samen te komen. 
Voor de inwoners van een dorp of een willekeurige voorbijganger markeert de 
kerk(toren) de plek van het centrum. Ook zonder functionerende Tom-Tom  
wijst de toren je naar de plek van het dorpshart. Maar is dit allemaal (nog) wel 
zo vanzelfsprekend? Tijden veranderen, leefpatronen en tijdsbesteding worden 
door de huidige generatie anders ingevuld dan door de vorige en, één ding is 
zeker, die zal bij de volgende generatie weer anders zijn. 
 
Ruim een eeuw geleden waren Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen 4 kleine 
dorpen. Heden ten dage zouden we eerder over een gehucht dan over een dorp 
spreken. Tijden waren anders en de inwoners moesten hard en zwaar werk 
verrichten om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. In die periode 
draaiden de steenovens in de uiterwaarden op volle toeren. Deze stenen zijn 
onder andere verwerkt in de hierboven genoemde kerkgebouwen. Zo werd In 
Weurt, in de periode 1895-1898, naar een ontwerp van C. Franssen gebouwd 
aan een nieuwe kerk. Beuningen, eveneens ontworpen door Fransen, volgde 
een paar jaar later. Omstreeks 1900-1901 werden de stenen, op vakkundige 
wijze, samengevoegd. Ewijk volgde weer 15 jaar later. De Johannes de 
Doperkerk werd naar een ontwerp van Jos Margry gebouwd in de periode 
1916-1917. In Winssen ging omstreeks 1940 de schop de grond in. Ir J.C. van 
Buijtenen en F.J. Vervest uit Eindhoven tekende hier een nieuw kerkgebouw 
dat in zogenaamde Delftse Schoolstijl werd gebouwd. 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
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herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
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Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
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geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
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zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
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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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We mogen en kunnen deze 4 bijzondere kerkgebouwen, maar ook de 
bijbehorende pastorieën en overige bijbehorende bouwwerken, nog iedere dag 
aanschouwen. We vinden dit wellicht vanzelfsprekend maar dat is het zeker 
niet. Er is (heel) veel geld nodig om dit erfgoed in stand te houden. Omdat het 
om rijksmonumenten gaat wordt een deel gesubsidieerd. Ondanks deze 
subsidie betekend het dat de parochie ieder jaar weer flink moet investeren om 
deze gebouwen in goede conditie te houden. Echter zonder de vrijwilligers, 
die vol enthousiasme een steen of steentje bijdragen bij het onderhouden van 
deze 4 pareltjes, overige gebouwen, kerkhoven en tuinen zouden we al lang 
niet meer van al dit moois kunnen genieten. 
 
Vorig jaar is er een bouwcommissie in het leven geroepen. Peter van Gelder, 
Gerard Peters, Herman Leenders, Arno Spin, Antoon Fleuren, Jan Roelofs en 
ikzelf (Pieter Oosterhout) hebben zitting in deze commissie. Kennis en 
ervaringen worden gedeeld en dit allemaal In een ontspannen ambiance. Een 
aantal malen per jaar wordt er vergaderd. Het samengaan van de parochies tot 
een grote parochie gaat natuurlijk niet vanzelf. In het begin is het toch 
aftasten, de kat uit de boom kijken en het bestaande koesteren. Nu we een 
poosje verder zijn merk ik in de bouwcommissie dat de fusie hier iets moois 
brengt. De kennis en kunde, die iedereen heeft meegenomen uit de oude 
parochies, wordt gedeeld en 1 + 1 + 1 + 1 is hier toch echt meer dan 4. We 
weten dat we in de komende jaren nog voor grote uitdagingen staan. Hebben 
we al die stenen nog nodig? Zo ja, dan is het antwoord makkelijk. Maar wat 
doen we met de stenen die we in de (nabije) toekomst niet meer gebruiken? 
Hoe onderhouden we al die stenen? Op veel van deze vragen valt nog geen 
antwoord te geven. Als we naar het verleden kijken dan weten we dat alles 
constant aan verandering onderhevig is. Dit vraagt om veranderende stenen. 
Hoe meer betrokkenheid, op welk vlak dan ook, hoe beter we in staat zullen 
zijn om de stenen op de juiste plek te leggen. Binnen de bouwcommissie zit, 
letterlijk, heel veel jaar ervaring en ondanks de leeftijd nog heel veel energie! 
Om dit verhaal kracht bij te zetten zijn bij dit artikel een 4-tal foto’s geplaatst. 
Niet van de kerken zoals we ze nu kennen maar van de gebouwen die door de 
vier huidige kerkgebouwen vervangen zijn. Laten we er met zijn allen voor 
zorgen dat dit niet het toekomstbeeld is dat van onze 4 pareltjes! 

Pieter Oosterhout 
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Mocht er toch nog een nieuwe pastoor komen dan moet deze in onze 
geloofsgemeenschap kunnen bouwen op een stevige basis van vrijwilligers. 
Daarom aan hen nogmaals dank. En wilt u hen komen versterken: kom in 
actie. 

Contactraad Beuningen.  
beuningen@johannesxxiii.nl  
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zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
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fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
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pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
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man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….
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herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
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Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
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Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
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laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
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Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
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Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
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laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
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1) Foto uit 1897. De H. Andreaskerk in aanbouw. De toren van de oude kerk 

is hier nog zichtbaar. 
2) De middeleeuwse toren van de H. Corneliuskerk is nog zichtbaar. De 

ouden toren is geïntegreerd in de huidige toren en daarmee, deels, 
bewaard gebleven.  

3) Voor 1917 werd er in Ewijk in de omstreeks 1745 gebouwde kerkschuur 
gekerkt. Aan de oostzijde van de toren is dit nog zichtbaar. 

4) De Winssense toren aan de dijk kennen we. In het begin van de vorige 
eeuw zag het er zo uit.  

Bron: “Het Rijk van Nijmegen” westelijk gedeelte door A.G. Schulte 
 

 
Tijd, geld en geloof 
 
Tijd, geld, maar ook geloof bestaan niet in de natuurkunde. Toch zijn het 
'dingen' waar we mee moeten leven en die ons handelen bepalen. We geloven 
in het goede van onze samenleving, maken ons gedachten over onze toekomst 
en financiële situatie. Tijd, geld en geloof zijn zaken die niet in alledaagse 
formules zijn te vangen, maar onze werkelijkheid toch bepalen. 
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Een oproep van de Contactraad van de Corneliuskerk Beuningen.  
 
Intussen…… 
Jammer, maar waar: onze geloofsgemeenschap zit nog steeds zonder vaste 
herder. Intussen probeert ons enthousiaste team van vrijwilligers de zaken zo 
goed mogelijk draaiend te houden. Door het jaar heen maar vooral in de 
afgelopen decembermaand hebben we uw betrokkenheid zeer gewaardeerd. 
Waarvoor onze oprechte dank! Daarnaast is de hulp van de emeriti onmisbaar.  
 
Zeker na het overlijden van diaken van den Akker is het bijvoorbeeld  
moeilijk om iemand te vinden die in Beuningen de doopvieringen verzorgt. 
Voor enkele vieringen per maand en  tijdens  sommige feestdagen zijn we 
aangewezen op WOCO's. Gelukkig is men in Beuningen gewend aan leken 
die voorgaan in de eredienst en lijkt het kerkbezoek hier niet te zeer onder te 
lijden. Het ontbreken van een parochieel koor en een organist/dirigent geeft 
wel problemen, want een viering zonder gezangen mist iets essentieels. 
 
Kortom: nog eens is duidelijk hoezeer de kerk is aangewezen op vrijwilligers. 
De meeste krachten worden echter een dagje ouder en verschillende groepen 
in en rond het kerkgebouw zijn op zoek naar nieuwe aanwas. Om maar één 
voorbeeld te noemen: de kerkhofwerkers zitten te springen om een nieuw lid 
voor de dinsdagochtend. Daarom een oproep: denkt u iets te kunnen betekenen 
voor uw kerk, op welk terrein ook, laat dat weten. Een kort berichtje of 
telefoontje naar het secretariaat op de pastorie is voldoende. Onze 
medewerkers brengen u dan in contact met de werkgroep die bij u past. 
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komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
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zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 
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lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
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Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
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Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….
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December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
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geslaagde dag.
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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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Ik weet niet of u ze kent, de televisie shows van professor Dijkgraaf, maar in 
die shows leert hij ons de kern van de wetenschap, de natuurkunde kennen. 
Deze wetenschap kent dus geen tijd, geld of God. Echter waar is de heer 
Dijkgraaf als u in de supermarkt staat? Wie betaalt uw brood? Wie helpt uw 
kind? Waar kunt u heen met uw zorgen en vreugde? Het antwoord is dichterbij 
dan u denkt. In uw buurt! Daar hoort u het nieuws. Bij uw buurtsuper rekent u 
af en maakt tegelijk een praatje met deze of gene. U ontmoet er mensen en het 
gaat over zaken waar de professor van de televisie niet met u van gedachten 
over wisselt. Zo'n super in uw buurt blijkt zomaar een spil in uw netwerk. 
Stop! Niet zweven, het is slechts een supermarkt! Daar wordt geld verdiend en 
als u te lang moet wachten gaat er een extra kassa open. Toch is die geliefde 
super in de buurt, net zoals de school en kerk, een deel van u en afhankelijk 
van u. U bepaalt of deze plekken van samenkomst een onderdeel blijven van 
uw gemeenschap. Dat kost tijd, dat kost geld, daar moet je onderdeel van 
blijven, er in geloven, je voor inzetten met elkaar.  
 
Wist u dat in al onze geloofsgemeenschappen sprake is van krimp! Alles 
wordt minder, mensen trekken weg, scholen verdwijnen. U koopt in bij een 
super ver weg uit uw buurt en vergeet dat de buurtsuper afhankelijk is van u. 
Zonder klanten kan deze niet blijven bestaan. Online is nog goedkoper en 
bovendien nog sneller, maar u vindt er geen levende mensen, geen geloof, 
geen gemeenschap, geen kassa waar u elkaar ontmoet en zo verdwijnen door 
uw handelen uw winkels. Uw leefomgeving verandert, wordt hol. Onze 
parochie Heilige Johannes de 23ste is nog levend, maar de meesten van u zijn 
offline! De geloofsgemeenschappen in Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen 
zijn hol geworden. Ze verdwijnen en ik verzeker u, dat gaat in een heel snel 
tempo. Is uw pastoor is al weg? Dat betekent geen doop, geen communie, 
geen huwelijk of begrafenis in uw gemeenschap. En de kerk, het gebouw, 
wordt het een tapijtenhal?   
 
In deze editie van de Rondom vraag ik uw aandacht voor dingen die volgens 
de wetenschap niet bestaan, maar de werkelijkheid van uw dagelijks leven wel 
invulling geven. Geld, tijd en geloof. Kies, log in, wees online, geef om uw 
geloofsgemeenschap, elke week, elke maand, elk jaar. Geef geen 10 maar 100 
euro aan de kerkbalans, elk jaar. Geef 2 uur van uw vrije tijd. Wees modern en 
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Dijkvelders! 
 
Nog een paar weken en dan is het alweer carnaval! Zaterdag 10 t/m dinsdag 
13 februari organiseert Carnavalsvereniging de Dijkvelders verschillende 
activiteiten voor jong en oud. Het thema van dit jaar is Let’s go disco. Tijdens 
de optocht op zondag 11 februari zal er een bonte stoet door het dorp trekken, 
waarbij de discomuziek zeker niet zal ontbreken. De optocht start om 14.30 
vanaf de Klef en eindigt na een mooie ronde door het dorp bij café de Ouwe 
Deeg. Daar staat het Zottenhuus, een grote tent, waar het vrijwel elke middag 
en avond feest is. Er speelt een band, de meest originele kostuums worden uit 
de kast gehaald en de beide prinsenteams gaan voorop in de polonaise. De tent 
staat compleet op zijn kop en jong en oud komen er samen drinken, dansen, 
sjansen en feesten. 
 
Een van de hoogtepunten van carnaval in Ewijk is het Bierfest op 
maandagmiddag. Vanaf 14.00 uur stroomt de tent vol. Iedereen is gekleed in 
de mooiste dirndls en lederhosen. De tent is gevuld met lange banken en tafels 
en op het podium staat een echte Duitse tirolerband. Zodra de band begint te 
spelen zit te stemming er goed in en is het een groot feest in de tent. Hele 
families gaan gezamenlijk naar het bierfest.  
 

Het is een feestmiddag voor jong 
en oud! Het hele carnavals-
programma is te vinden op 
www.dijkvelders.nl of volg ons op 
Facebook: CV de Dijkvelders 
Ewijk. kaarten zijn te koop bij 
diverse voorverkoopadres-sen. 
Iedereen is welkom, jong en oud, 
dus kom gezellig een kijkje nemen 
in de feesttent! 
Alaaf, Alaaf, Alaaf! 

  

Foto: Ronald de Baat  
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.
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doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
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laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
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De Kerststal 
Ergens in de tachtiger jaren van de vorige eeuw kreeg ik van mijn schoonzus 
een kerststal om mijn flatje met Kerst wat op te sieren. Ze gaf er naast de 
gebruikelijke (gipsen) beeldjes ook een heuse kerstgrot bij, ook van gips. 
Jarenlang heb ik in de feestmaand de plastic zak met in een doos in kranten 
gewikkelde beeldjes vanuit de berging naar boven gehaald en die in het begin 
van het nieuwe jaar weer keurig daar opgeborgen. 
Het was geen prijswinnende stal. Jozef was niet eenduidig vast te stellen. 
Maria wel. Er was een fors aantal herders en maar één koning. En het kindje 
Jezus was wat groot uitgevallen in zijn uit de kluiten gewassen kribbe. De os 
en de ezel hadden in de loop der jaren zoveel schade opgelopen, dat op de plek 
waar de oren moesten zitten nu  een wit gipsplekje doorschemerde. Ook de 
andere beeldjes waren door de tand des tijds aangetast, evenals de grot. En 
toch heb ik al die jaren met liefde, eerbied, ontzag en religieus beleven de 
kerststal voor de dag gehaald. Ik plaatste hem dan in de woonkamer. Iedereen 
rondom de stal en de koning op gepaste afstand, want die mocht pas 6 januari 
op komen draven.  
 
En zo vierde ik in gezelschap van geliefden en van de over de beelden 
geraasde storm de feestelijkheden van december en 1 januari. Normaal 
gesproken wacht ik tot zeven januari met het opbreken van de boel. Dan komt 
de koning (één van de drie wijzen) na kerst iedere dag een stukje dichter bij de 
stal aan om daar op 6 januari te arriveren. De dag erop beland hij dan met de 
anderen keurig weer in de doos in de plastic zak in de berging. Zo niet dit jaar. 
Op twee januari kreeg ik na de feestelijkheden meteen de bevlieging om alle 
achterstallige klusjes, die ik drie weken had laten liggen, af te werken. Zo ook 
het opruimen van de kerststal. Dat verliep allemaal voorspoedig. Daarna kreeg 
mijn kamer een poetsbeurt en wat bleek; ik was de koning helemaal vergeten 
in te pakken. Die stond verstopt tussen de kamerplanten. Ik was zo druk 
doende dat ik hem in een poging hem even weg te zetten uit mijn handen liet 
vallen en hij daarna zijn hoofd moest missen. In de haast van het moment 
belandde hij, met hoofd, in de restafvalzak. Volgend jaar niet één, maar géén 
koning. Laat staan drie. Of ik moet een geheel nieuwe kerststal kopen. Ik denk 
dat ik voor dat laatste dan maar ga. 
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zoek samen met anderen naar een eigentijdse manier van samen geloven die 
past bij u en deze tijd. Het is uw gemeenschap, die u zelf vorm geeft.   
 
Zo niet, dan kiest u voor iets anders. Dan gelooft u niet meer in uw 
gemeenschap, besteedt u uw tijd en geld aan andere dingen - bent ergens 
anders online. Klopt dat? Past deze geloofsgemeenschap niet meer bij u? Dan 
sluit u met een gerust hart de deuren, ook voor andere mensen. 

Allard JF Hosman 
vice voorzitter parochiebestuur 

 
Actie Kerkbalans 2018 
Inluidmoment Parochie 
H. Johannes XXIII Beuningen 
 
Van 20 januari t/m 4 februari 2018 wordt de 
jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. 
Ditmaal met het thema ‘Geef voor je kerk’. 
Een plek om tot jezelf te komen of anderen 
te ontmoeten, een markant gebouw, een 

plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen 
betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent 
of niet.  
Zaterdag 20 januari om 13.00 uur zullen we de start van de actie  aankondigen 
met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen zullen op dat tijdstip de klokken 
luiden. Hoewel de ‘oude’ parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe 
parochie H. Johannes XXIII, wordt de actie Kerkbalans per 
geloofsgemeenschap georganiseerd en komen  de giften direct hieraan ten 
goede.  Elk dorp heeft zijn eigen bankrekening. U helpt door uw deelname aan 
deze actie uw eigen kerk in stand te houden. De werkgroepen in de 
geloofsgemeenschappen hebben de nodige voorbereidingen getroffen en 
lopers zullen in januari de enveloppen huis aan huis bezorgen. Voor 
informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of 
info@johannesxxiii.nl. 
 Werkgroep Kerkbalans 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
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doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
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Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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u graag naar de ingesloten brief van Pastor Jan de Waal waarin hij de 
broodnodige steun vraagt voor de actie kerkbalans.  
Voor diegenen die de afgelopen jaren te kennen hebben gegeven niet meer 
mee te willen doen met de actie Kerkbalans doen wij het vriendelijke verzoek 
toch nog eens te heroverwegen onze geloofsgemeenschap financieel te steunen 
voor het behoud van onze kerk. Mocht u desondanks toch besluiten niet langer 
mee te doen met de actie Kerkbalans dan vragen wij u dit kenbaar te maken, 
welke besluit wij uiteraard respecteren. U kunt dit middels een kort briefje 
aangeven en dit eveneens in de antwoordenveloppe bezorgen in de brievenbus 
van de Pastorie. Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor deze handelwijze 
en danken u op voorhand voor uw medewerking. 
 

Namens de Contactraad Ewijk en de werkgroep Kerkbalans, 
 
 Arno Spin Toon Reuvers 
 a.spin4@upcmail.nl a.reuvers33@upcmail.nl 

 
 
Communie 2018  
 
Op zondag 10 juni 2018 zal de 1ste Heilige Communie weer plaatsvinden in 
Ewijk. Inmiddels is er al een groepje kinderen hiervoor bij elkaar uit de 
groepen 3 en 4 vanuit de Reuzepas. De kinderen zullen voor de communie 
eerst nog een aantal bijeenkomsten bij elkaar komen, tevens zullen zij zich 
ook in een kermis aan u voorstelen. Mocht u nog interesse hebben om uw kind 
ook deel te laten nemen aan de communie, dan kan dit uiteraard nog. Opgeven 
mag bij Miranda van den Brant via mail: vording31@hotmail.nl. Graag op 
korte termijn zodat de kinderen samen de bijeenkomsten kunnen volgen.  
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Beste mensen, 
 
Graag wil ik u wat meer inzicht en achtergronden geven van de financiën van 
onze parochie. Het is alweer enige tijd geleden dat de verschillende 
geloofsgemeenschappen binnen onze parochie gefuseerd zijn. Sindsdien is er 
veel werk verricht door onze financiële administratie. Alle rekeningen van de 
geloofsgemeenschappen zijn gecentraliseerd. Ook zijn alle noodzakelijke 
verzekeringen binnen de parochie geharmoniseerd. Subsidies voor het 
onderhoud van onze kerken worden centraal gecoördineerd en 
geadministreerd. De vier verschillende boekhoudingen die we binnen de 
parochie hadden zijn samengevoegd tot één centrale boekhouding waar de 
exploitatieoverzichten van de verschillend geloofsgemeenschappen nog steeds 
zichtbaar zijn. De jaarrekeningen voor 2015 en 2016 zijn afgerond en 
goedgekeurd. En we zitten in een overgangsfase om onze beleggingen onder 
te brengen in het beleggingsfonds van het Bisdom. Een fonds wat zeer goede 
resultaten heeft laten zien in de afgelopen jaren. 
In het volgende overzichten krijgt u wat meer inzicht in de financiële situatie 
van de parochie. 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Zoals u kunt zien in het overzicht exploitatierekening maken we verlies zowel 
in 2015 als in 2016. Ook voor 2017 verwachten wij weer een verlies. Deze 
verliezen worden voornamelijk veroorzaakt door de hoge verplichtte dotaties 
aan de voorziening groot onderhoud. 
 
In het balans overzicht ziet u dat het eigen vermogen gestegen is. Dit is het 
gevolg van een marktconforme herwaardering van onze bezittingen. Tezamen 
met de voorzieningen is ons eigen vermogen niet toereikend voor het 
onderhoud van onze kerken op de lange termijn. De verwachting is dan ook 
dat we de komende jaren verder in zullen teren op het vermogen bij 
onveranderd beleid. 
 
Voor het komend jaar staat ons weer het nodige te doen. Via het Bisdom 
zullen we worden geconfronteerd met een nieuw boekhoudsysteem. Dit zal 
betekenen dat we al onze financiële administraties moeten converteren naar dit 
nieuwe systeem. Om met noodzakelijke bezuinigingsplannen te komen zullen 
we onze financiële cijfers verder analyseren. Momenteel nemen we 
bijvoorbeeld alle energiecontracten binnen de parochie onder de loep en we 
zullen centrale inkoop overwegen om de kosten te drukken. Gelukkig hebben 
we ook afgelopen jaar weer kunnen rekenen op de geweldige inzet van onze 
vrijwilligers voor de actie Kerkbalans. Wij willen hen daar voor van harte 
bedanken. Maar uiteraard heeft u ervoor gezorgd dat wij op uw bijdrage 
hebben kunnen rekenen.  Nogmaals heel erg bedankt! Wij hopen ook het 
komende jaar weer op uw bijdrage te mogen rekenen. 
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U ziet, de opbrengst wordt besteed in eigen kring dus laat U niet weerhouden 
te geven aan de actie Kerkbalans 2018. Bij dit parochieblad treft U de nodige 
bescheiden aan waarmee U uw gift kunt concretiseren. Lees het rustig door en 
neem dan uw besluit over uw eventuele bijdrage. Wij danken U vriendelijk. 

De werkgroep actie Kerkbalans 2018 
 

Beste Ewijkse Parochianen,  
 
Naast de Rondom Johannes met Parochienieuws voor januari ontvangt u 
tevens de formulieren voor de actie Kerkbalans.  Dit behoeft enige toelichting. 
Tot nu toe werd de Rondom Johannes maandelijks bij u bezorgd. Geheel los 
daarvan hebben we  in de maand Januari als afzonderlijke actie de Kerkbalans. 
Door het teruglopen van het aantal lopers voor de Kerkbalans ziet de 
Contactraad zich genoodzaakt de Rondom Johannes en de Kerkbalans 
voortaan gelijktijdig te bezorgen.  Als gevolg daarvan wordt ook de 
systematiek van bezorgen en ophalen van de kerkbalansformulieren aangepast. 
In de nieuwe situatie worden de formulieren wel bij u bezorgd, maar niet meer 
opgehaald. U wordt gevraagd de ingevulde formulieren voortaan zelf in de 
brievenbus van de Pastorie te willen bezorgen. Omdat  de Rondom Johannes 
en Kerkbalans in  januari voortaan gelijktijdig bezorgd worden is er voor 
gekozen beide boekjes ook bij al deze adressen te bezorgen; het waarom 
lichten wij hierna toe. 
 
Het dorp Ewijk telt per september 2017  1.262 geregistreerde 
katholiekeadressen. Hieronder bevinden zich zo’n 140 nieuwkomers m.n. 
vanuit  de wijk Keizershoeve. Van al deze adressen  doen er tot nu toe slechts 
425 mee met de Kerkbalans. Graag zouden wij daar verandering in willen 
brengen, waarvoor deze actie bedoeld is. De inkomsten die de Kerkbalans 
oplevert zijn van cruciaal belang voor de instandhouding van onze kerk. Het 
kerkbezoek mag dan de afgelopen jaren flink zijn teruggelopen, doch dat 
betekent zeker niet dat we onze kerk kunnen missen. Denk maar eens aan de 
traditionele kerkelijke activiteiten bij Doopviering, eerste H. Communie, het 
Vormsel, Huwelijken en Begrafenissen, en de vieringen als Allerzielen, Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Ook verwijzen wij 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
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Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité
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voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
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geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….
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Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
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Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
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Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Momenteel zijn we aan het budgetteren hoe de gelden gebruikt gaan worden. 
Met name zal het nodige weer besteed gaan worden aan het onderhoud van de 
kerken in uw geloofsgemeenschap.” 
Hartelijke groet,  

Bram Boon 
Penningmeester van de Parochie Johannes XXIII 

 
Het verhaal van Martina Amoi 

De kleine Amoi werd grootgebracht op het melaatsenhuis Alverno in 
Singkawang op het eiland Borneo. Haar beide ouders waren melaats, en dus 
werd ze meegenomen  met haar ouders. Melaatsheid is niet erfelijk, ze was 
een gezond meisje, maar ze moest wel in dat melaatsenhuis blijven want ze 
had verder helemaal geen familie, die haar wilden opnemen. Als klein meisje 
volgde ze ook het schooltje op dat melaatsencomplex, waar twee ex-melaatse 
onderwijzers aan ongeveer 10 kinderen les gaven in de klassen EEN  tot en 
met ZES. Alles verliep niet zo vlot als op en normale lagere school. Toen ze 
17 jaar oud was, slaagde zij daar eindelijk op dat schooltje. Nu was het 
moeilijk om haar op die leeftijd en met die achtergrond op een middelbare 
school te krijgen. Ze was wel uitgegroeid tot een leuk, vlot jong meisje, maar 
ze was bijna nooit buiten dat melaatsencomplex. 
 
Ze kende bijna niemand in de grote stad Singkawang. Ze was een Chinees 
meisje en ze kon vlot Chinees praten en ook de Indonesische taal,. Maar haar 
op een middelbare school te krijgen in de stad, was heel moeilijk. Op die 
school moest natuurlijk alles genoteerd worden: haar studie op de lagere 
school, haar leeftijd, haar achtergrond, etc. Als dat allemaal “eerlijk” verteld 
was, dan was er heel, heel weinig kans dat ze aangenomen zou worden, want 
niemand wilde in aanraking komen met mensen van het melaatsencomplex 
even buiten de stad. Mensen, en vooral de Chinese bevolking, zijn heel bang 
voor melaatsheid. Amoi was dan wel helemaal gezond van lijf en leden, maar 
haar beide ouders hadden die ziekte (ze waren ondertussen beiden gestorven). 
Die ziekte was wel niet erfelijk, maar wel besmettelijk, en daar waren ze bang 
voor. Samen met Zuster Rafael, die de leiding en zorg had van dit 
melaatsencomplex, hebben we een plan gemaakt om Amoi (ze heette nu 
Martina, want ze was gedoopt) om haar te laten werken om “mijn” Wisma 
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Werkgroep Actie Kerkbalans 
Ewijk, januari 2018, Beste Ewijkse parochianen, 
 
Wellicht kent U het volgende rijmpje: 
Als de boeren niet meer klagen 
En de pastores niet meer vragen 
Is daar het einde der dagen. 
 
Wij zijn geen boer en wij zijn geen pastoor, dus U kunt met een gerust hart 
verder lezen; de wereld vergaat nog niet. Doorgaans vraagt mijnheer pastoor 
om wat te doneren aan een of ander goed doel. Hongerbestrijding in een door 
droogte getroffen Afrikaans land of om onze missionarissen een korte 
vakantie te laten genieten in ons land na jarenlang ploeteren in hun 
missiegebied. 
 
Toch willen wij uw aandacht vragen voor de actie Kerkbalans die deze maand 
start. De actie is bedoeld om geld in te zamelen voor de instandhouding van de 
eigen kerk. U profiteert dus zelf mee van de opbrengst. Om enkele 
voorbeelden te geven:  
• De klokaandrijving van de kerk is onlangs gerestaureerd  
• Er is Ledverlichting aan de kerkklok aangebracht zodat men ook ‘s avonds 

(voor U mogelijks ’s nachts) via een gewoonteblik op de klok kan zien of 
men nog bij de tijd is. 

• De geluidsinstallatie in de kerk is aangepast. 
• De viering van de 100-jarige kerk is mede gesponsord door de 

geloofsgemeenschap. 
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feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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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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In een ver verleden, in de Tweede Wereldoorlog, is in Winssen ook nog 
postbode geweest Hendrikus (Hend) Winnemuller geboren in Winssen op 
20-07-1918. In de 2e wereldoorlog kwam er een ernstig gebrek aan 
fietsbanden. Hend bezorgde toen de post met een fiets met massieve 
rubberbanden. Die waren gemaakt van rubberstroken die uit een oude 
autobanden waren gesneden. De stroken werden aan elkaar bevestigd tot een 
band die op de velg werd gemonteerd. Na de oorlog is Hend bij de p.t.t. in 
Nijmegen gaan werken en is daar ook gaan wonen. In Winssen groeide hij op 
aan de Van Heemstraweg schuin tegenover “huize Ruimzicht”. 
 

Bart Wattenberg JOzn.  
E-mailadres:bertwattenberg@gmail.com 

 

 
Foto archief Bart Wattenberg. 
 
De foto hierboven is  in het postkantoor van Winssen gemaakt. Rechts de 
vakken waarin de gesorteerde post werd gedeponeerd om bezorgd te 
worden. Van l.n.r. de postboden  Hannes v.d. Heuvel; Toon Lamers en 
Henk Stevens.  
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Emaus, wat 15 kilometer verder lag. Als zodanig kon ze mee-werken in de 
huishouding, en ze kon mij helpen als een soort tolk, als ik iets te doen had 
met Chinezen. Er was wel een voorwaarde dat, als mensen te weten zouden 
komen dat ze melaatse ouders had en dat ze van het melaatsencomplex in 
Singkawang kwam, ik haar dan moest‘ontslaan’en dat ze weg moest uit 
Wisma Emaus, want anders zou er bijna niemand meer in Wisma Emaus 
komen. Afra Siowardjaya, die op Emaus werkte, wist van haar situatie. Het is 
wonderwel goed gegaan. Ze wist zich goed te verbergen als er mensen 
kwamen die haar kenden. Ze was en bleef een vrolijke meid in Emuas, en was 
bevriend met veel mensen. . 
 
Maar na een paar jaar, ze was ondertussen al 23 jaar, wilde ze ook wel een 
zaterdagavond stappen, zoals vele leeftijdgenoten. Samen met Afra ging ze 
wel eens naar de disco. Ze kreeg een paar keer sjans, maar als ze iets over haar 
achtergrond vertelde, dan was het meteen uit. Ze wilde graag een vak leren. Ze 
voelde er wel voor om te gaan werken in een kapsalon. Ze ging werken bij een 
Javaanse kapster, alleen op werkuren, en dat is steeds goed gegaan. Langzaam 
maar zeker werd ze een beetje rebels, omdat ze maar geen relatie/sjans kon 
krijgen. Ze wilde verhuizen naar Hong Kong, waar ze zich wilde verkopen om 
zo gelukkig te zijn daar waar niemand haar kende. Dat hebben we haar uit het 
hoofd gepraat, want als ze dat zou doen, dan kon ze niet meer op ons kunnen 
rekenen. 
 
En toen plotseling was er iemand in haar geïnteresseerd, een Chinese 
jongeman, en ze zijn volgens Chinese gewoonte getrouwd, ze kregen een 
kindje, Novi, en ze wonen met zijn drieën nu in een kleine Chinese wijk in 
Singkawang. Zij is nu parttime kapster met een eigen zaak. Zij is een trotse 
moeder, en kundige kapster, en ze is gaaf van lijf en leden. Nooit is er een 
spoor van melaatsheid bij haar gevonden. Elke keer als ik op vakantie ben op 
Borneo, ga ik altijd even naar haar in de kapsalon om mijn haar (en baard) te 
laten knippen. En dan praten we over verhalen van vroeger. Mooi!! 
 

Een verhaal uit de jaren 80 op Borneo 
 Bertus Visschedijk  
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
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voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
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lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
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stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
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doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
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Gradus Coenen. Op een avond had hij gebiljart bij Jan Tromp. Tegen tien uur 
vertrok hij daar en even later werd ontdekt dat Hannes zijn bril op een tafeltje 
had laten liggen. Jan dacht dat hij die bril de andere dag nodig had bij het 
sorteren van de post op het postkantoor en liet de bril direct naar zijn huisadres 
brengen. Daar vertelde zijn vrouw Betsy dat hij nog niet thuis was. Achteraf 
hoorde Jan dat hij vanaf zijn zaak naar Gradus Coenen was gegaan en daar 
nog even naar het biljarten had gekeken. De bril was dus eerder thuis dan 
Hannes.  
Postbode Hendricus (Henk) Wilh. Joseph Stevens geboren en getogen in 
Winssen kwam omstreeks 1971 als postbode in dienst van de p.t.t. in Winssen 
Hier werd hij de opvolger van de aan de Van Heemstraweg wonende Jan 
Loeffen (* Wi. 24-08-1906) die getrouwd was met Riek v. Gaalen. Henk heeft 
altijd in Winssen dienst gedaan. Hij trouwde in 1975 met Trudie Willems uit 
Winssen. Zij hebben in Winssen gewoond. Trudie herinnert zich nog dat 
Henk, in de beginperiode bij de post, vaak naast de poststukken ook duizenden 
guldens in zijn fietstassen meevoerde. Dat geld werd in die tijd nog bij 
A.O.W.ers aan huis uitbetaald.  
Zijn broer Thijs Stevens (in familiekring de grote Thijs genoemd) is ook 
postbode geweest en heeft in hoofdzaak in Beuningen bezorgd. Hij begon zijn 
loopbaan bij de p.t.t. in 1986 en heeft daar gewerkt tot 2015 
(uittredingsregeling). 
Antonius (Toon) Lamers groeide op in zijn geboortedorp Ewijk en trouwde 
op 23-01-1976 met Ria v. Druten uit Afferden. Zij gingen in Winssen wonen. 
In februari 1974 werd Toon benoemd tot postbode. In die functie ging hij met 
pensioen in januari 2010. Toon heeft niet alleen in Winssen de post bezorgd 
maar ook in de omliggende dorpen. Als hij in Weurt dienst deed dan hoefde 
hij die dag geen boterhammen mee te nemen. De vrouw van 
postkantoorhouder Antoon de Klein zorgde dat tegen 12.00 uur het warm 
eten op tafel stond. Toon mocht daar altijd mee eten. Hoeveel lekke 
fietsbanden hij tijdens de postbezorging heeft gehad weet hij niet precies, 
maar het zijn er tientallen geweest. Die repareerde hij zelf tijdens zijn ronde. 
Een fietspomp werd hierbij even geleend bij een bewoner. Voor het 
onderhoud van de fiets kregen postbodes een jaarlijkse toelage in geld, aldus 
Toon.  
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Carnaval 
 
Er zijn feesten die het goed doen, en ze komen allemaal eigenlijk uit het 
geloof of ze hebben er iets mee te maken. Sinterklaas bijvoorbeeld, 
Hemelvaart (een vrije dag!), de Kerstman, en we hebben een Kerst-, Paas-, en 
Pinkster-vakantie. Volgens een enquête weten veel mensen de betekenis van 
Pasen en Pinksteren niet meer, maar kom maar niet aan de vrije Paasmaandag 
en vrije Pinkstermaandag. Carnaval gaat mee met de kerkkalender. Het kan 
vroeg zijn of laat, dat ligt aan de datum van Pasen, het vroegst eind Maart of 
soms heel laat nog in April… Carnaval past zich aan. “Even uit je bol gaan, 
voordat de vastentijd van 40 dagen, de voorbereiding voor Pasen, begint”. 
 
Met Carnaval hebben veel mensen er plezier in om een andere rol te spelen. 
Ze worden weer spelende kinderen. De een is beer, de andere een hippie. Je 
ziet ernstige eenzame heren in zwarte pakken, een hoge hoed op, een spreuk 
op de rug, een dingetje in de hand of achter zich aan slepend. Je ziet doktoren 
en verpleegsters met bloedige potten en verbandtrommels, je ziet groepen met 
keurige ballonnen.  (Ik zie soms ook een collega pastoor). En je ziet ook veel 
indianen, cowboys, prinsessen, reuzen, kabouters, ministers, burgemeesters, 
ambtenaren,, etc. En je ziet ook soms Batman, Zorro, Superman, en nog veel 
meer idols of idolen. 
 
Mensen zijn in staat om in de huid te kruipen van een ander. Mensen kunnen 
in andermans schoenen gaan staan. Andere levende wezens kunnen dat niet. 
Dat is een goddelijke eigenschap, want daardoor voelen we ons groter dan we 
zijn. Daardoor hebben we met alles te maken. Een mens is in staat om oom te 
zijn, tante, politie, dader en slachtoffer. Een mens kan zich voorstellen wat het 
is om honger te hebben en om ziek te zijn, om te vliegen of te varen. We 
kunnen onszelf in onze fantasie vleugels geven en ons uitbreiden in de tijd en 
in de ruimte. En daarom voelt een mens medelijden, als hij ziet dat een andere 
mens om komt van de honger of moet vluchten naar een veilige plaats voor 
oorlog en geweld. Daarvoor zijn er ook in de tijd na carnaval allerlei 
“vastenacties”.  Iedere mens is in staat met anderen mee te leven, omdat hij 
diep in zijn hart weet: Ik had ook in jouw schoenen kunnen staan. Jij hebt je 
ongeluk evenmin verdiend als ik mijn geluk. Ik voel het als een taak om 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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als meester Jesper van de basisschool De Wegwijzer het nieuwe jaar goed is 
begonnen. Hij heeft namelijk sinds begin dit jaar zijn eigen platenlabel: 
Monthly Hits Records. Hij krijgt dagelijks liedjes toegestuurd van beginnende 
of gevestigde artiesten die nog geen label hebben voor hun nieuwe nummer. 
Als Jesper het wat vind en het past in zijn playlist dan kan de single onder de 
naam Monthly Hits Records worden uitgebracht. Ook maakt hij promotie voor 
de artiesten. Hij wordt daarbij bijgestaan door Thijs Borgman uit Enschede die 
daar jarenlange ervaring mee heeft. 

Parochie heeft nog maar één pastor als Visschedijk vertrekt. In de 
Gelderlander van vrijdag 12 januari jl. de mededeling dat pastor Visschedijk 
(pastor van Winssen en Ewijk) in maart met pensioen gaat. Dan heeft de 
Beuningse Parochie H. Johannes de XXIII nog maar één vaste pastor en dat 
baart jet parochiebestuur zorgen. Of er namelijk een opvolger komt is nog 
onduidelijk. De vraag is neergelegd bij de bisschop maar er zijn een tekort aan 
pastors. Pastor Jan de Waal van Weurt blijft dan alleen over. Maar hij is zeer 
slechtziend en daardoor beperkt. Het parochiebestuur weet nog niet hoe het na 
maart verder moet want een pastor voor de 4 kerkdorpen is veel te weinig. Ze 
zullen dan met invallers moeten gaan werken of met woord- en 
gebedsdiensten. Pastor Visschedijk gaat 1 maart met emiraat maar wil nog wel 
incidenteel meedraaien met de vieringen maar gaat geen verantwoordelijkheid 
meer dragen. Pastor Harry van Dooren heeft anderhalf jaar geleden ook 
vanwege gezondheidsredenen moeten stoppen en is ook nog niet opgevolgd. 
De vieringen worden hier ook voorgegaan door invallers en soms ook door 
van Dooren. 

 
 
Oud Winssen – Postboden 2 
 
Postbode Johannes (Hannes) Gerardus v. den Heuvel was zijn loopbaan bij 
de p.t.t. (post) begonnen in Apeldoorn en daarna was hij 33 jaar bezorger in 
Winssen. Na 38 jaar trouwe dienst maakte hij gebruik van een VUT-regeling. 
Hij overleed te Dekkerswald (Groesbeek) op 22-07-1995. Hij was getrouwd 
op 14-02-1950 met Betsy Knoop. Een grote hobby van Hannes v.d. Heuvel 
was biljarten. Om die sport te beoefenen was hij aangewezen op een café met 
biljart. Zo bezocht hij in Winssen regelmatig de lokaliteit van Jan Tromp en 
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geluk en ongeluk te delen. Die taak, die verantwoordelijkheid, die maakt ons 
tot beelden van de levende God. Mensen zijn elkaars broers en zussen, van 
welke kleur of taal ze ook zijn. 
 
Mensen willen elkaar verstaan en voelen verantwoordelijkheid voor elkaar. 
Dat mag wel eens anders lijken. We lezen in de kranten wel iets anders, We 
zien op de televisie ook nare gebeurtenissen: vechtpartijen, agressiviteit, 
drankmisbruik, drugs, etc., mensen die anderen sarren en treiteren. Dat kunnen 
wij ook, maar dan is er altijd die andere mogelijkheid, die van de liefde en de 
menselijkheid. We zijn sociale mensen met verstand, liefde en gevoelens, en 
we zijn niet zoals dieren met driften en eigenbehoud. Dat is ook de kern van 
gods-dienstigheid. En dat zit toch wel in ieder van ons, ook al zeggen vaak dat 
woorden als God, Kerk en Godsdienst ons niets meer zeggen en waarmee we 
liefst weinig mee te doen willen hebben. Mensen zijn in staat in de huid van 
een ander te kruipen en te vergeven en te vergeten. Met Carnaval maken 
daarvan volop gebruik. Mensen kunnen zich in een ander verplaatsen. Ze 
kunnen zichzelf relativeren. Ze kunnen lachen en grapjes maken. Wat mensen 
ook zo bijzonder mooi maakt is, dat zij niet alleen maar lekker in hun vel 
zitten, maar dat ze ook in die van een ander kunnen kruipen. Daarom kan een 
mens mededogen voelen en compassie. Daarom kan een mens liefhebben en 
begrijpen. Daarom kan een mens Carnaval vieren.  
 
Geniet van het Carnaval in Het Alde Biezenrijk, Eikelenburg, Zottendael en 
Oelewaal ALAAF, ALAAF,  

Pastor Bertus Visschedijk 
 

 
 
Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, België 
 
N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse 
bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met 
begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan 
deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten, en gezonde pelgrims 
deelnemen.  
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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De bedevaart van 6 t/m 9 mei 2017 heeft de opstapplaats Schaijk. Programma: 
dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de 
persoonlijke zegen met het H. Sacrament, show van MarieChristien, gezellige 
ontspanningsavonden, tentoonstelling van Toon Kerkhof, en Mariawake met 
handoplegging. Ook kunt u op eigen gelegenheid de kruisweg bekijken, de 
bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in 
de tuin der verschijningen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de 
zieners. Stille aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. 
Het accueil waar we verblijven, naast de tuin der verschijningen, heeft kamers 
voor 1 of 2 personen. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken voor 
de bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de 
centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een ongevallen/ziekte- 
en reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het 
medisch team te betalen. Reissom vanaf € 275,- p.p. 
 
De dagbedevaart op zondag 7 mei 2017 heeft de opstapplaatsen Nijmegen en 
Mill. Programma: Hoogmis met zegening van de processiekaars 11.00 uur, 
DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. 
Sacrament 14.30 uur. U kunt desgewenst een diner bestellen. Ook kunt u op 
eigen gelegenheid het heiligdom ontdekken en het dorpje. Er wordt een 
gewone bus ingezet. Reissom € 35,- p.p. 
 
Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In 
een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 
kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en 
beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en 
zorg voor elkaar. “Dat men hier op bedevaart kome.” Het is een uitdrukkelijke 
wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens 
van Maria in te gaan! Tot in Beauraing? Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro 
Maria: mw R. v. Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen, 024-
3557725 of mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497-682296, 
website http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ 
Opgave tot zes weken voor de bedevaart. 
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geleden. Geert Rolf heeft een website over deze zeeheld gebouwd en twittert 
ook in naam van deze zeeheld.  

Carnaval Wagens - Praalwagens, niet bouwen maar kopen. In de 
krant van dinsdag 12 december mooie foto’s van de Winssense carnavalsgroep 
Alted Schik. Veel Maas en Waalse carnavalsgroepen zijn begonnen met de 
bouw van een wagen. Of snuffelen op marktplaats want daar zijn ook steeds 
meer praalwagens en andere attributen te vinden. Carnavalsvereniging Alted 
Schik biedt een pop aan die 3 bekkens vasthoudt. Deze muzikant hebben ze 
over van hun vorige wagen. Een pop kunnen ze nog gebruiken op de wagen 
die ze nu aan het bouwen zijn en de andere hebben ze al verkocht. Zo 
verdienen ze geld terug wat ze dan weer kunnen gebruiken, Zelf heeft de 
groep nog nooit iets gekocht, ze vinden het veel te leuk om het zelf te maken 
en te bouwen. Op de bouwavonden hebben ze misschien nog wel meer plezier 
dan tijdens de carnaval. Ze hebben wel het geluk dat ze kunnen bouwen in een 
schuur bij een van de ouders en daar zijn ze dan ook erg blij mee! 

Waal dieren op de vlucht - Waar gaan de beesten naar toe bij 
hoogwater? In de krant van 19 december jl. een mooie grote foto van de 
woning in de Uiterwaard in Winssen. Dreigend is het huidige hoogwater niet 
maar voor veel Maas en Walers roept dit wel herinneringen op uit de vorige 
eeuw. De krant laat een mooie grote foto van de Waal zien die buiten zijn 
oevers treedt in Winssen. Deze foto is van bovenaf genomen en je ziet de 
woning in de Uiterwaard op een terp liggen omringd door water. 

Eerste “nieuwe”bewoners snel in Overmars. In de Gelderlander van 
21 december jl. een foto van het voormalige verzorgingshuis Overmars. Het 
zorgcentrum is nu in handen van de projectontwikkelaar René Hazeleger en 
het verzorgingshuis wordt verbouwd tot appartementencomplex. Vanaf begin 
januari kunnen geïnteresseerden inschrijven voor een van de 70 appartementen 
en of studio’s. De 30 mensen die nu nog antikraak in Overmars wonen krijgen 
voorrang op een appartement. De eerste nieuwe bewoners kunnen dit voorjaar 
terecht in het voormalige verzorgingshuis. Er wordt rekening mee gehouden 
dat er een gemêleerd gezelschap komt van jong tot oud en er is straks ook plek 
voor alle doelgroepen. Het gebouw wordt zowel van buiten als van binnen 
opgeknapt. In april zou alles gereed zijn. 

Eigen label voor meester Jesper. In de Gelderlander van 8 januari jl. 
de mededeling dat Jesper Hesseling uit Beuningen, in Winssen beter bekend 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité
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Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
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kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
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instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Winssen 
 
 
 

 
Carnavalsmis bij de Dorstvlegels 
 
Op zondag 28 januari wordt er in de Winssense parochiekerk een H.Mis 
gevierd in het bijzijn van de nieuwe Opperheerser die op 13 januari jl. zijn 
prinselijke taken op zich heeft genomen. Pastor Visschedijk zal voorgaan en 
de dienst zal worden opgeluisterd door een gelegenheidskoortje o.l.v. Theo 
Hendriks, ook dweilorkest de Bende zal enkele nummers ten gehore brengen. 
De H.Mis wordt opgedragen ter intentie van de overleden oud-prinsen en oud-
vaste kernleden. 
We maken U erop attent dat de aanvangstijd anders is als normaal op zondag: 
de mis begint om half tien!!! Om 15.00 uur is er in de Paulus een receptie ter 
ere van de nieuwe Prins waar bij U allen van harte welkom bent. 

 
Kort kort kort 

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

Feestje tijdens onthulling Van Ghentplein bij Winssense kerk. In 
de Gelderlander van 8 december jl. de mededeling dat het plein bij de 
Winssense kerk dit voorjaar officieel de naam krijgt van: “Admiraal Van 
Ghentplein”. Die onthulling gaat gepaard met een feestje want de 
burgemeester wil niet alleen een straatnaambordje plaatsen maar er iets meer 
omheen doen. Wat er precies gaat gebeuren is nog onduidelijk. Om wat meer 
bekendheid te geven aan de Winssense zeeheld hangt er vanaf begin december 
een portret van Van Ghent in het gemeentehuis. Hij heeft een belangrijke rol 
gespeeld in De Republiek van de Verenigde Nederlanden van 4 eeuwen 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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Dierbare medemensen, medechristenen, medeparochianen van de 
geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen in de grote fusieparochie 
H. Johannes XXIII.  

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

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

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor
za 20 jan 19:00 WoCo KOM

zo 21 jan 10:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

10:00 WoCo 10:00 Pastor
Jan de Waal

OC

za 27 jan 19:00 Pastor Harry van 
Dooren

SZ

zo 28 jan 9:30 B. Visschedijk
Carnaval mis

10:00 Pastor Harry van 
Dooren

SZ 10:00 Pastor
Jan de Waal

AK

za 3 feb 19:00 Pastor
Lambert Arts

SZ 19:00 Jan de Waal
Carnaval mis

zo 4 feb 10:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

10:00 Pastor
Lambert Arts

SZ 10:00 Pastor
Jan de Waal

AK

za 10 feb 18:30 WOCO 
carnavalsviering

zo 11 feb 9:30 B. Visschedijk
Carnaval mis

10:00 Pastor Harry van 
Dooren

SZ 10:00 Pastor
Jan de Waal

AK

wo 14 feb Aswoensdag 19:00 Aswoensdag VN 19:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

19:00 Pastor Harry van 
Dooren

19:00 Pastor Jan de 
Waal

AK

za 17 feb 19:00 WoCo

zo 18 feb 10:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

Heren 10:00 WoCo 10:00 Pastor
Jan de Waal

OC

za 24 feb 19:00 Pastor Harry van 
Dooren

Schola

zo 25 feb 10:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

10:00 Pastor Harry van 
Dooren
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Jan de Waal
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za 3 mrt 19:00 Past. v. Dooren
Voorstellen

Vormsel

KOM 11:30 Jan de Waal
Gerardusviering
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SZ 10:00 Pastor
Jan de Waal

AK

do 8 mrt Jaargetijde-
viering

19:00 Werkgroep 
Avondwake
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Dooren
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zo 11 mrt 10:00 nnb -- 10:00 Past. v. Dooren
Voorstellen

Communicanten

stuiter-
ballen

10:00 Pastor
Jan de Waal

AK
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van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor
za 20 jan 19:00 WoCo KOM

zo 21 jan 10:00 Pastor Bertus 
Visschedijk

10:00 WoCo 10:00 Pastor
Jan de Waal

OC

za 27 jan 19:00 Pastor Harry van 
Dooren

SZ

zo 28 jan 9:30 B. Visschedijk
Carnaval mis

10:00 Pastor Harry van 
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SZ 10:00 Pastor
Jan de Waal

AK
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Lambert Arts
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
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Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
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door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
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komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
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stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
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Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
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door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
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kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
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Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité
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Winssen 
 
 
 

 
Carnavalsmis bij de Dorstvlegels 
 
Op zondag 28 januari wordt er in de Winssense parochiekerk een H.Mis 
gevierd in het bijzijn van de nieuwe Opperheerser die op 13 januari jl. zijn 
prinselijke taken op zich heeft genomen. Pastor Visschedijk zal voorgaan en 
de dienst zal worden opgeluisterd door een gelegenheidskoortje o.l.v. Theo 
Hendriks, ook dweilorkest de Bende zal enkele nummers ten gehore brengen. 
De H.Mis wordt opgedragen ter intentie van de overleden oud-prinsen en oud-
vaste kernleden. 
We maken U erop attent dat de aanvangstijd anders is als normaal op zondag: 
de mis begint om half tien!!! Om 15.00 uur is er in de Paulus een receptie ter 
ere van de nieuwe Prins waar bij U allen van harte welkom bent. 

 
Kort kort kort 

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

Feestje tijdens onthulling Van Ghentplein bij Winssense kerk. In 
de Gelderlander van 8 december jl. de mededeling dat het plein bij de 
Winssense kerk dit voorjaar officieel de naam krijgt van: “Admiraal Van 
Ghentplein”. Die onthulling gaat gepaard met een feestje want de 
burgemeester wil niet alleen een straatnaambordje plaatsen maar er iets meer 
omheen doen. Wat er precies gaat gebeuren is nog onduidelijk. Om wat meer 
bekendheid te geven aan de Winssense zeeheld hangt er vanaf begin december 
een portret van Van Ghent in het gemeentehuis. Hij heeft een belangrijke rol 
gespeeld in De Republiek van de Verenigde Nederlanden van 4 eeuwen 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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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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(met Johannes is niet bedoeld Johannes de Doper, maar Johannes XXIII) van 
onze fusieparochie. Er is veel gediscussieerd en vele vergaderingen zijn 
gehouden om inhoud te geven aan deze ‘Rondom Johannes’. Een definitief 
eindresultaat is er nog niet, maar eventuele kinderziektes zullen wel genezen 
in de toekomst. 

De geloofsgemeenschappen van zowel Ewijk en Winssen zullen ieder 
in het begin een contactraad behouden, die regelmatig bij elkaar komen om 
Winssense en Ewijkse aangelegenheden te bespreken, en indien nodig door te 
spelen naar het centrale kerkbestuur. De mensen van de contactraad Winssen 
zijn Pastor Bertus Visschedijk, Riet de Graaf, Theo Marcusse en Marga 
Roelofs. Het opgeven van gebedsintenties kunt u doen bij Tonny Hermens 
(Dr.Nillissenstraat 15, tel. 521913). De mensen van de contactraad Ewijk zijn 
Pastor Bertus Visschedijk, Toon Reuvers, Ingrid van As, Antoon Fleuren en  14 
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De bedevaart van 6 t/m 9 mei 2017 heeft de opstapplaats Schaijk. Programma: 
dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de 
persoonlijke zegen met het H. Sacrament, show van MarieChristien, gezellige 
ontspanningsavonden, tentoonstelling van Toon Kerkhof, en Mariawake met 
handoplegging. Ook kunt u op eigen gelegenheid de kruisweg bekijken, de 
bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in 
de tuin der verschijningen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de 
zieners. Stille aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. 
Het accueil waar we verblijven, naast de tuin der verschijningen, heeft kamers 
voor 1 of 2 personen. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken voor 
de bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de 
centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een ongevallen/ziekte- 
en reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het 
medisch team te betalen. Reissom vanaf € 275,- p.p. 
 
De dagbedevaart op zondag 7 mei 2017 heeft de opstapplaatsen Nijmegen en 
Mill. Programma: Hoogmis met zegening van de processiekaars 11.00 uur, 
DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. 
Sacrament 14.30 uur. U kunt desgewenst een diner bestellen. Ook kunt u op 
eigen gelegenheid het heiligdom ontdekken en het dorpje. Er wordt een 
gewone bus ingezet. Reissom € 35,- p.p. 
 
Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In 
een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 
kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en 
beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en 
zorg voor elkaar. “Dat men hier op bedevaart kome.” Het is een uitdrukkelijke 
wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens 
van Maria in te gaan! Tot in Beauraing? Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro 
Maria: mw R. v. Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen, 024-
3557725 of mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497-682296, 
website http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ 
Opgave tot zes weken voor de bedevaart. 
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geleden. Geert Rolf heeft een website over deze zeeheld gebouwd en twittert 
ook in naam van deze zeeheld.  

Carnaval Wagens - Praalwagens, niet bouwen maar kopen. In de 
krant van dinsdag 12 december mooie foto’s van de Winssense carnavalsgroep 
Alted Schik. Veel Maas en Waalse carnavalsgroepen zijn begonnen met de 
bouw van een wagen. Of snuffelen op marktplaats want daar zijn ook steeds 
meer praalwagens en andere attributen te vinden. Carnavalsvereniging Alted 
Schik biedt een pop aan die 3 bekkens vasthoudt. Deze muzikant hebben ze 
over van hun vorige wagen. Een pop kunnen ze nog gebruiken op de wagen 
die ze nu aan het bouwen zijn en de andere hebben ze al verkocht. Zo 
verdienen ze geld terug wat ze dan weer kunnen gebruiken, Zelf heeft de 
groep nog nooit iets gekocht, ze vinden het veel te leuk om het zelf te maken 
en te bouwen. Op de bouwavonden hebben ze misschien nog wel meer plezier 
dan tijdens de carnaval. Ze hebben wel het geluk dat ze kunnen bouwen in een 
schuur bij een van de ouders en daar zijn ze dan ook erg blij mee! 

Waal dieren op de vlucht - Waar gaan de beesten naar toe bij 
hoogwater? In de krant van 19 december jl. een mooie grote foto van de 
woning in de Uiterwaard in Winssen. Dreigend is het huidige hoogwater niet 
maar voor veel Maas en Walers roept dit wel herinneringen op uit de vorige 
eeuw. De krant laat een mooie grote foto van de Waal zien die buiten zijn 
oevers treedt in Winssen. Deze foto is van bovenaf genomen en je ziet de 
woning in de Uiterwaard op een terp liggen omringd door water. 

Eerste “nieuwe”bewoners snel in Overmars. In de Gelderlander van 
21 december jl. een foto van het voormalige verzorgingshuis Overmars. Het 
zorgcentrum is nu in handen van de projectontwikkelaar René Hazeleger en 
het verzorgingshuis wordt verbouwd tot appartementencomplex. Vanaf begin 
januari kunnen geïnteresseerden inschrijven voor een van de 70 appartementen 
en of studio’s. De 30 mensen die nu nog antikraak in Overmars wonen krijgen 
voorrang op een appartement. De eerste nieuwe bewoners kunnen dit voorjaar 
terecht in het voormalige verzorgingshuis. Er wordt rekening mee gehouden 
dat er een gemêleerd gezelschap komt van jong tot oud en er is straks ook plek 
voor alle doelgroepen. Het gebouw wordt zowel van buiten als van binnen 
opgeknapt. In april zou alles gereed zijn. 

Eigen label voor meester Jesper. In de Gelderlander van 8 januari jl. 
de mededeling dat Jesper Hesseling uit Beuningen, in Winssen beter bekend 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
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Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
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als meester Jesper van de basisschool De Wegwijzer het nieuwe jaar goed is 
begonnen. Hij heeft namelijk sinds begin dit jaar zijn eigen platenlabel: 
Monthly Hits Records. Hij krijgt dagelijks liedjes toegestuurd van beginnende 
of gevestigde artiesten die nog geen label hebben voor hun nieuwe nummer. 
Als Jesper het wat vind en het past in zijn playlist dan kan de single onder de 
naam Monthly Hits Records worden uitgebracht. Ook maakt hij promotie voor 
de artiesten. Hij wordt daarbij bijgestaan door Thijs Borgman uit Enschede die 
daar jarenlange ervaring mee heeft. 

Parochie heeft nog maar één pastor als Visschedijk vertrekt. In de 
Gelderlander van vrijdag 12 januari jl. de mededeling dat pastor Visschedijk 
(pastor van Winssen en Ewijk) in maart met pensioen gaat. Dan heeft de 
Beuningse Parochie H. Johannes de XXIII nog maar één vaste pastor en dat 
baart jet parochiebestuur zorgen. Of er namelijk een opvolger komt is nog 
onduidelijk. De vraag is neergelegd bij de bisschop maar er zijn een tekort aan 
pastors. Pastor Jan de Waal van Weurt blijft dan alleen over. Maar hij is zeer 
slechtziend en daardoor beperkt. Het parochiebestuur weet nog niet hoe het na 
maart verder moet want een pastor voor de 4 kerkdorpen is veel te weinig. Ze 
zullen dan met invallers moeten gaan werken of met woord- en 
gebedsdiensten. Pastor Visschedijk gaat 1 maart met emiraat maar wil nog wel 
incidenteel meedraaien met de vieringen maar gaat geen verantwoordelijkheid 
meer dragen. Pastor Harry van Dooren heeft anderhalf jaar geleden ook 
vanwege gezondheidsredenen moeten stoppen en is ook nog niet opgevolgd. 
De vieringen worden hier ook voorgegaan door invallers en soms ook door 
van Dooren. 

 
 
Oud Winssen – Postboden 2 
 
Postbode Johannes (Hannes) Gerardus v. den Heuvel was zijn loopbaan bij 
de p.t.t. (post) begonnen in Apeldoorn en daarna was hij 33 jaar bezorger in 
Winssen. Na 38 jaar trouwe dienst maakte hij gebruik van een VUT-regeling. 
Hij overleed te Dekkerswald (Groesbeek) op 22-07-1995. Hij was getrouwd 
op 14-02-1950 met Betsy Knoop. Een grote hobby van Hannes v.d. Heuvel 
was biljarten. Om die sport te beoefenen was hij aangewezen op een café met 
biljart. Zo bezocht hij in Winssen regelmatig de lokaliteit van Jan Tromp en 
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geluk en ongeluk te delen. Die taak, die verantwoordelijkheid, die maakt ons 
tot beelden van de levende God. Mensen zijn elkaars broers en zussen, van 
welke kleur of taal ze ook zijn. 
 
Mensen willen elkaar verstaan en voelen verantwoordelijkheid voor elkaar. 
Dat mag wel eens anders lijken. We lezen in de kranten wel iets anders, We 
zien op de televisie ook nare gebeurtenissen: vechtpartijen, agressiviteit, 
drankmisbruik, drugs, etc., mensen die anderen sarren en treiteren. Dat kunnen 
wij ook, maar dan is er altijd die andere mogelijkheid, die van de liefde en de 
menselijkheid. We zijn sociale mensen met verstand, liefde en gevoelens, en 
we zijn niet zoals dieren met driften en eigenbehoud. Dat is ook de kern van 
gods-dienstigheid. En dat zit toch wel in ieder van ons, ook al zeggen vaak dat 
woorden als God, Kerk en Godsdienst ons niets meer zeggen en waarmee we 
liefst weinig mee te doen willen hebben. Mensen zijn in staat in de huid van 
een ander te kruipen en te vergeven en te vergeten. Met Carnaval maken 
daarvan volop gebruik. Mensen kunnen zich in een ander verplaatsen. Ze 
kunnen zichzelf relativeren. Ze kunnen lachen en grapjes maken. Wat mensen 
ook zo bijzonder mooi maakt is, dat zij niet alleen maar lekker in hun vel 
zitten, maar dat ze ook in die van een ander kunnen kruipen. Daarom kan een 
mens mededogen voelen en compassie. Daarom kan een mens liefhebben en 
begrijpen. Daarom kan een mens Carnaval vieren.  
 
Geniet van het Carnaval in Het Alde Biezenrijk, Eikelenburg, Zottendael en 
Oelewaal ALAAF, ALAAF,  

Pastor Bertus Visschedijk 
 

 
 
Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, België 
 
N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse 
bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met 
begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan 
deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten, en gezonde pelgrims 
deelnemen.  
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
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door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
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laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
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lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 
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Gradus Coenen. Op een avond had hij gebiljart bij Jan Tromp. Tegen tien uur 
vertrok hij daar en even later werd ontdekt dat Hannes zijn bril op een tafeltje 
had laten liggen. Jan dacht dat hij die bril de andere dag nodig had bij het 
sorteren van de post op het postkantoor en liet de bril direct naar zijn huisadres 
brengen. Daar vertelde zijn vrouw Betsy dat hij nog niet thuis was. Achteraf 
hoorde Jan dat hij vanaf zijn zaak naar Gradus Coenen was gegaan en daar 
nog even naar het biljarten had gekeken. De bril was dus eerder thuis dan 
Hannes.  
Postbode Hendricus (Henk) Wilh. Joseph Stevens geboren en getogen in 
Winssen kwam omstreeks 1971 als postbode in dienst van de p.t.t. in Winssen 
Hier werd hij de opvolger van de aan de Van Heemstraweg wonende Jan 
Loeffen (* Wi. 24-08-1906) die getrouwd was met Riek v. Gaalen. Henk heeft 
altijd in Winssen dienst gedaan. Hij trouwde in 1975 met Trudie Willems uit 
Winssen. Zij hebben in Winssen gewoond. Trudie herinnert zich nog dat 
Henk, in de beginperiode bij de post, vaak naast de poststukken ook duizenden 
guldens in zijn fietstassen meevoerde. Dat geld werd in die tijd nog bij 
A.O.W.ers aan huis uitbetaald.  
Zijn broer Thijs Stevens (in familiekring de grote Thijs genoemd) is ook 
postbode geweest en heeft in hoofdzaak in Beuningen bezorgd. Hij begon zijn 
loopbaan bij de p.t.t. in 1986 en heeft daar gewerkt tot 2015 
(uittredingsregeling). 
Antonius (Toon) Lamers groeide op in zijn geboortedorp Ewijk en trouwde 
op 23-01-1976 met Ria v. Druten uit Afferden. Zij gingen in Winssen wonen. 
In februari 1974 werd Toon benoemd tot postbode. In die functie ging hij met 
pensioen in januari 2010. Toon heeft niet alleen in Winssen de post bezorgd 
maar ook in de omliggende dorpen. Als hij in Weurt dienst deed dan hoefde 
hij die dag geen boterhammen mee te nemen. De vrouw van 
postkantoorhouder Antoon de Klein zorgde dat tegen 12.00 uur het warm 
eten op tafel stond. Toon mocht daar altijd mee eten. Hoeveel lekke 
fietsbanden hij tijdens de postbezorging heeft gehad weet hij niet precies, 
maar het zijn er tientallen geweest. Die repareerde hij zelf tijdens zijn ronde. 
Een fietspomp werd hierbij even geleend bij een bewoner. Voor het 
onderhoud van de fiets kregen postbodes een jaarlijkse toelage in geld, aldus 
Toon.  
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Carnaval 
 
Er zijn feesten die het goed doen, en ze komen allemaal eigenlijk uit het 
geloof of ze hebben er iets mee te maken. Sinterklaas bijvoorbeeld, 
Hemelvaart (een vrije dag!), de Kerstman, en we hebben een Kerst-, Paas-, en 
Pinkster-vakantie. Volgens een enquête weten veel mensen de betekenis van 
Pasen en Pinksteren niet meer, maar kom maar niet aan de vrije Paasmaandag 
en vrije Pinkstermaandag. Carnaval gaat mee met de kerkkalender. Het kan 
vroeg zijn of laat, dat ligt aan de datum van Pasen, het vroegst eind Maart of 
soms heel laat nog in April… Carnaval past zich aan. “Even uit je bol gaan, 
voordat de vastentijd van 40 dagen, de voorbereiding voor Pasen, begint”. 
 
Met Carnaval hebben veel mensen er plezier in om een andere rol te spelen. 
Ze worden weer spelende kinderen. De een is beer, de andere een hippie. Je 
ziet ernstige eenzame heren in zwarte pakken, een hoge hoed op, een spreuk 
op de rug, een dingetje in de hand of achter zich aan slepend. Je ziet doktoren 
en verpleegsters met bloedige potten en verbandtrommels, je ziet groepen met 
keurige ballonnen.  (Ik zie soms ook een collega pastoor). En je ziet ook veel 
indianen, cowboys, prinsessen, reuzen, kabouters, ministers, burgemeesters, 
ambtenaren,, etc. En je ziet ook soms Batman, Zorro, Superman, en nog veel 
meer idols of idolen. 
 
Mensen zijn in staat om in de huid te kruipen van een ander. Mensen kunnen 
in andermans schoenen gaan staan. Andere levende wezens kunnen dat niet. 
Dat is een goddelijke eigenschap, want daardoor voelen we ons groter dan we 
zijn. Daardoor hebben we met alles te maken. Een mens is in staat om oom te 
zijn, tante, politie, dader en slachtoffer. Een mens kan zich voorstellen wat het 
is om honger te hebben en om ziek te zijn, om te vliegen of te varen. We 
kunnen onszelf in onze fantasie vleugels geven en ons uitbreiden in de tijd en 
in de ruimte. En daarom voelt een mens medelijden, als hij ziet dat een andere 
mens om komt van de honger of moet vluchten naar een veilige plaats voor 
oorlog en geweld. Daarvoor zijn er ook in de tijd na carnaval allerlei 
“vastenacties”.  Iedere mens is in staat met anderen mee te leven, omdat hij 
diep in zijn hart weet: Ik had ook in jouw schoenen kunnen staan. Jij hebt je 
ongeluk evenmin verdiend als ik mijn geluk. Ik voel het als een taak om 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 
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feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
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de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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In een ver verleden, in de Tweede Wereldoorlog, is in Winssen ook nog 
postbode geweest Hendrikus (Hend) Winnemuller geboren in Winssen op 
20-07-1918. In de 2e wereldoorlog kwam er een ernstig gebrek aan 
fietsbanden. Hend bezorgde toen de post met een fiets met massieve 
rubberbanden. Die waren gemaakt van rubberstroken die uit een oude 
autobanden waren gesneden. De stroken werden aan elkaar bevestigd tot een 
band die op de velg werd gemonteerd. Na de oorlog is Hend bij de p.t.t. in 
Nijmegen gaan werken en is daar ook gaan wonen. In Winssen groeide hij op 
aan de Van Heemstraweg schuin tegenover “huize Ruimzicht”. 
 

Bart Wattenberg JOzn.  
E-mailadres:bertwattenberg@gmail.com 

 

 
Foto archief Bart Wattenberg. 
 
De foto hierboven is  in het postkantoor van Winssen gemaakt. Rechts de 
vakken waarin de gesorteerde post werd gedeponeerd om bezorgd te 
worden. Van l.n.r. de postboden  Hannes v.d. Heuvel; Toon Lamers en 
Henk Stevens.  
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Emaus, wat 15 kilometer verder lag. Als zodanig kon ze mee-werken in de 
huishouding, en ze kon mij helpen als een soort tolk, als ik iets te doen had 
met Chinezen. Er was wel een voorwaarde dat, als mensen te weten zouden 
komen dat ze melaatse ouders had en dat ze van het melaatsencomplex in 
Singkawang kwam, ik haar dan moest‘ontslaan’en dat ze weg moest uit 
Wisma Emaus, want anders zou er bijna niemand meer in Wisma Emaus 
komen. Afra Siowardjaya, die op Emaus werkte, wist van haar situatie. Het is 
wonderwel goed gegaan. Ze wist zich goed te verbergen als er mensen 
kwamen die haar kenden. Ze was en bleef een vrolijke meid in Emuas, en was 
bevriend met veel mensen. . 
 
Maar na een paar jaar, ze was ondertussen al 23 jaar, wilde ze ook wel een 
zaterdagavond stappen, zoals vele leeftijdgenoten. Samen met Afra ging ze 
wel eens naar de disco. Ze kreeg een paar keer sjans, maar als ze iets over haar 
achtergrond vertelde, dan was het meteen uit. Ze wilde graag een vak leren. Ze 
voelde er wel voor om te gaan werken in een kapsalon. Ze ging werken bij een 
Javaanse kapster, alleen op werkuren, en dat is steeds goed gegaan. Langzaam 
maar zeker werd ze een beetje rebels, omdat ze maar geen relatie/sjans kon 
krijgen. Ze wilde verhuizen naar Hong Kong, waar ze zich wilde verkopen om 
zo gelukkig te zijn daar waar niemand haar kende. Dat hebben we haar uit het 
hoofd gepraat, want als ze dat zou doen, dan kon ze niet meer op ons kunnen 
rekenen. 
 
En toen plotseling was er iemand in haar geïnteresseerd, een Chinese 
jongeman, en ze zijn volgens Chinese gewoonte getrouwd, ze kregen een 
kindje, Novi, en ze wonen met zijn drieën nu in een kleine Chinese wijk in 
Singkawang. Zij is nu parttime kapster met een eigen zaak. Zij is een trotse 
moeder, en kundige kapster, en ze is gaaf van lijf en leden. Nooit is er een 
spoor van melaatsheid bij haar gevonden. Elke keer als ik op vakantie ben op 
Borneo, ga ik altijd even naar haar in de kapsalon om mijn haar (en baard) te 
laten knippen. En dan praten we over verhalen van vroeger. Mooi!! 
 

Een verhaal uit de jaren 80 op Borneo 
 Bertus Visschedijk  
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ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
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wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
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zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 
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geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
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Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.
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laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
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HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.
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Momenteel zijn we aan het budgetteren hoe de gelden gebruikt gaan worden. 
Met name zal het nodige weer besteed gaan worden aan het onderhoud van de 
kerken in uw geloofsgemeenschap.” 
Hartelijke groet,  

Bram Boon 
Penningmeester van de Parochie Johannes XXIII 

 
Het verhaal van Martina Amoi 

De kleine Amoi werd grootgebracht op het melaatsenhuis Alverno in 
Singkawang op het eiland Borneo. Haar beide ouders waren melaats, en dus 
werd ze meegenomen  met haar ouders. Melaatsheid is niet erfelijk, ze was 
een gezond meisje, maar ze moest wel in dat melaatsenhuis blijven want ze 
had verder helemaal geen familie, die haar wilden opnemen. Als klein meisje 
volgde ze ook het schooltje op dat melaatsencomplex, waar twee ex-melaatse 
onderwijzers aan ongeveer 10 kinderen les gaven in de klassen EEN  tot en 
met ZES. Alles verliep niet zo vlot als op en normale lagere school. Toen ze 
17 jaar oud was, slaagde zij daar eindelijk op dat schooltje. Nu was het 
moeilijk om haar op die leeftijd en met die achtergrond op een middelbare 
school te krijgen. Ze was wel uitgegroeid tot een leuk, vlot jong meisje, maar 
ze was bijna nooit buiten dat melaatsencomplex. 
 
Ze kende bijna niemand in de grote stad Singkawang. Ze was een Chinees 
meisje en ze kon vlot Chinees praten en ook de Indonesische taal,. Maar haar 
op een middelbare school te krijgen in de stad, was heel moeilijk. Op die 
school moest natuurlijk alles genoteerd worden: haar studie op de lagere 
school, haar leeftijd, haar achtergrond, etc. Als dat allemaal “eerlijk” verteld 
was, dan was er heel, heel weinig kans dat ze aangenomen zou worden, want 
niemand wilde in aanraking komen met mensen van het melaatsencomplex 
even buiten de stad. Mensen, en vooral de Chinese bevolking, zijn heel bang 
voor melaatsheid. Amoi was dan wel helemaal gezond van lijf en leden, maar 
haar beide ouders hadden die ziekte (ze waren ondertussen beiden gestorven). 
Die ziekte was wel niet erfelijk, maar wel besmettelijk, en daar waren ze bang 
voor. Samen met Zuster Rafael, die de leiding en zorg had van dit 
melaatsencomplex, hebben we een plan gemaakt om Amoi (ze heette nu 
Martina, want ze was gedoopt) om haar te laten werken om “mijn” Wisma 
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Werkgroep Actie Kerkbalans 
Ewijk, januari 2018, Beste Ewijkse parochianen, 
 
Wellicht kent U het volgende rijmpje: 
Als de boeren niet meer klagen 
En de pastores niet meer vragen 
Is daar het einde der dagen. 
 
Wij zijn geen boer en wij zijn geen pastoor, dus U kunt met een gerust hart 
verder lezen; de wereld vergaat nog niet. Doorgaans vraagt mijnheer pastoor 
om wat te doneren aan een of ander goed doel. Hongerbestrijding in een door 
droogte getroffen Afrikaans land of om onze missionarissen een korte 
vakantie te laten genieten in ons land na jarenlang ploeteren in hun 
missiegebied. 
 
Toch willen wij uw aandacht vragen voor de actie Kerkbalans die deze maand 
start. De actie is bedoeld om geld in te zamelen voor de instandhouding van de 
eigen kerk. U profiteert dus zelf mee van de opbrengst. Om enkele 
voorbeelden te geven:  
• De klokaandrijving van de kerk is onlangs gerestaureerd  
• Er is Ledverlichting aan de kerkklok aangebracht zodat men ook ‘s avonds 

(voor U mogelijks ’s nachts) via een gewoonteblik op de klok kan zien of 
men nog bij de tijd is. 

• De geluidsinstallatie in de kerk is aangepast. 
• De viering van de 100-jarige kerk is mede gesponsord door de 

geloofsgemeenschap. 

 

 
 

 
Ewijk 
 
 
 

 
Werkgroep Actie Kerkbalans 
Ewijk, januari 2018, Beste Ewijkse parochianen, 
 
Wellicht kent U het volgende rijmpje: 
Als de boeren niet meer klagen 
En de pastores niet meer vragen 
Is daar het einde der dagen. 
 
Wij zijn geen boer en wij zijn geen pastoor, dus U kunt met een gerust hart 
verder lezen; de wereld vergaat nog niet. Doorgaans vraagt mijnheer pastoor 
om wat te doneren aan een of ander goed doel. Hongerbestrijding in een door 
droogte getroffen Afrikaans land of om onze missionarissen een korte 
vakantie te laten genieten in ons land na jarenlang ploeteren in hun 
missiegebied. 
 
Toch willen wij uw aandacht vragen voor de actie Kerkbalans die deze maand 
start. De actie is bedoeld om geld in te zamelen voor de instandhouding van de 
eigen kerk. U profiteert dus zelf mee van de opbrengst. Om enkele 
voorbeelden te geven:  
• De klokaandrijving van de kerk is onlangs gerestaureerd  
• Er is Ledverlichting aan de kerkklok aangebracht zodat men ook ‘s avonds 

(voor U mogelijks ’s nachts) via een gewoonteblik op de klok kan zien of 
men nog bij de tijd is. 

• De geluidsinstallatie in de kerk is aangepast. 
• De viering van de 100-jarige kerk is mede gesponsord door de 

geloofsgemeenschap. 

 

 
 

 
Ewijk 
 
 
 

 
Werkgroep Actie Kerkbalans 
Ewijk, januari 2018, Beste Ewijkse parochianen, 
 
Wellicht kent U het volgende rijmpje: 
Als de boeren niet meer klagen 
En de pastores niet meer vragen 
Is daar het einde der dagen. 
 
Wij zijn geen boer en wij zijn geen pastoor, dus U kunt met een gerust hart 
verder lezen; de wereld vergaat nog niet. Doorgaans vraagt mijnheer pastoor 
om wat te doneren aan een of ander goed doel. Hongerbestrijding in een door 
droogte getroffen Afrikaans land of om onze missionarissen een korte 
vakantie te laten genieten in ons land na jarenlang ploeteren in hun 
missiegebied. 
 
Toch willen wij uw aandacht vragen voor de actie Kerkbalans die deze maand 
start. De actie is bedoeld om geld in te zamelen voor de instandhouding van de 
eigen kerk. U profiteert dus zelf mee van de opbrengst. Om enkele 
voorbeelden te geven:  
• De klokaandrijving van de kerk is onlangs gerestaureerd  
• Er is Ledverlichting aan de kerkklok aangebracht zodat men ook ‘s 

avonds (voor U mogelijks ’s nachts) via een gewoonteblik op de 
klok kan zien of men nog bij de tijd is. 

• De geluidsinstallatie in de kerk is aangepast. 
• De viering van de 100-jarige kerk is mede gesponsord door de 

geloofsgemeenschap. 

 

 
 

 
Ewijk 
 
 
 

 
Werkgroep Actie Kerkbalans 
Ewijk, januari 2018, Beste Ewijkse parochianen, 
 
Wellicht kent U het volgende rijmpje: 
Als de boeren niet meer klagen 
En de pastores niet meer vragen 
Is daar het einde der dagen. 
 
Wij zijn geen boer en wij zijn geen pastoor, dus U kunt met een gerust hart 
verder lezen; de wereld vergaat nog niet. Doorgaans vraagt mijnheer pastoor 
om wat te doneren aan een of ander goed doel. Hongerbestrijding in een door 
droogte getroffen Afrikaans land of om onze missionarissen een korte 
vakantie te laten genieten in ons land na jarenlang ploeteren in hun 
missiegebied. 
 
Toch willen wij uw aandacht vragen voor de actie Kerkbalans die deze maand 
start. De actie is bedoeld om geld in te zamelen voor de instandhouding van de 
eigen kerk. U profiteert dus zelf mee van de opbrengst. Om enkele 
voorbeelden te geven:  
• De klokaandrijving van de kerk is onlangs gerestaureerd  
• Er is Ledverlichting aan de kerkklok aangebracht zodat men ook ‘s 

avonds (voor U mogelijks ’s nachts) via een gewoonteblik op de 
klok kan zien of men nog bij de tijd is. 

• De geluidsinstallatie in de kerk is aangepast. 
• De viering van de 100-jarige kerk is mede gesponsord door de 

geloofsgemeenschap. 

 

 
 

 
Ewijk 
 
 
 

 
Werkgroep Actie Kerkbalans 
Ewijk, januari 2018, Beste Ewijkse parochianen, 
 
Wellicht kent U het volgende rijmpje: 
Als de boeren niet meer klagen 
En de pastores niet meer vragen 
Is daar het einde der dagen. 
 
Wij zijn geen boer en wij zijn geen pastoor, dus U kunt met een gerust hart 
verder lezen; de wereld vergaat nog niet. Doorgaans vraagt mijnheer pastoor 
om wat te doneren aan een of ander goed doel. Hongerbestrijding in een door 
droogte getroffen Afrikaans land of om onze missionarissen een korte 
vakantie te laten genieten in ons land na jarenlang ploeteren in hun 
missiegebied. 
 
Toch willen wij uw aandacht vragen voor de actie Kerkbalans die deze maand 
start. De actie is bedoeld om geld in te zamelen voor de instandhouding van de 
eigen kerk. U profiteert dus zelf mee van de opbrengst. Om enkele 
voorbeelden te geven:  
• De klokaandrijving van de kerk is onlangs gerestaureerd  
• Er is Ledverlichting aan de kerkklok aangebracht zodat men ook ‘s 

avonds (voor U mogelijks ’s nachts) via een gewoonteblik op de 
klok kan zien of men nog bij de tijd is. 

• De geluidsinstallatie in de kerk is aangepast. 
• De viering van de 100-jarige kerk is mede gesponsord door de 

geloofsgemeenschap. 

 

 
 

 
Ewijk 
 
 
 

 
Werkgroep Actie Kerkbalans 
Ewijk, januari 2018, Beste Ewijkse parochianen, 
 
Wellicht kent U het volgende rijmpje: 
Als de boeren niet meer klagen 
En de pastores niet meer vragen 
Is daar het einde der dagen. 
 
Wij zijn geen boer en wij zijn geen pastoor, dus U kunt met een gerust hart 
verder lezen; de wereld vergaat nog niet. Doorgaans vraagt mijnheer pastoor 
om wat te doneren aan een of ander goed doel. Hongerbestrijding in een door 
droogte getroffen Afrikaans land of om onze missionarissen een korte 
vakantie te laten genieten in ons land na jarenlang ploeteren in hun 
missiegebied. 
 
Toch willen wij uw aandacht vragen voor de actie Kerkbalans die deze maand 
start. De actie is bedoeld om geld in te zamelen voor de instandhouding van de 
eigen kerk. U profiteert dus zelf mee van de opbrengst. Om enkele 
voorbeelden te geven:  
• De klokaandrijving van de kerk is onlangs gerestaureerd  
• Er is Ledverlichting aan de kerkklok aangebracht zodat men ook ‘s 

avonds (voor U mogelijks ’s nachts) via een gewoonteblik op de 
klok kan zien of men nog bij de tijd is. 

• De geluidsinstallatie in de kerk is aangepast. 
• De viering van de 100-jarige kerk is mede gesponsord door de 

geloofsgemeenschap. 

Januari 2018

Januari 2018

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

23

23

Januari 2018

Januari 2018

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

10

10

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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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. 
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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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Zoals u kunt zien in het overzicht exploitatierekening maken we verlies zowel 
in 2015 als in 2016. Ook voor 2017 verwachten wij weer een verlies. Deze 
verliezen worden voornamelijk veroorzaakt door de hoge verplichtte dotaties 
aan de voorziening groot onderhoud. 
 
In het balans overzicht ziet u dat het eigen vermogen gestegen is. Dit is het 
gevolg van een marktconforme herwaardering van onze bezittingen. Tezamen 
met de voorzieningen is ons eigen vermogen niet toereikend voor het 
onderhoud van onze kerken op de lange termijn. De verwachting is dan ook 
dat we de komende jaren verder in zullen teren op het vermogen bij 
onveranderd beleid. 
 
Voor het komend jaar staat ons weer het nodige te doen. Via het Bisdom 
zullen we worden geconfronteerd met een nieuw boekhoudsysteem. Dit zal 
betekenen dat we al onze financiële administraties moeten converteren naar dit 
nieuwe systeem. Om met noodzakelijke bezuinigingsplannen te komen zullen 
we onze financiële cijfers verder analyseren. Momenteel nemen we 
bijvoorbeeld alle energiecontracten binnen de parochie onder de loep en we 
zullen centrale inkoop overwegen om de kosten te drukken. Gelukkig hebben 
we ook afgelopen jaar weer kunnen rekenen op de geweldige inzet van onze 
vrijwilligers voor de actie Kerkbalans. Wij willen hen daar voor van harte 
bedanken. Maar uiteraard heeft u ervoor gezorgd dat wij op uw bijdrage 
hebben kunnen rekenen.  Nogmaals heel erg bedankt! Wij hopen ook het 
komende jaar weer op uw bijdrage te mogen rekenen. 
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vrijwilligers voor de actie Kerkbalans. Wij willen hen daar voor van harte 
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U ziet, de opbrengst wordt besteed in eigen kring dus laat U niet weerhouden 
te geven aan de actie Kerkbalans 2018. Bij dit parochieblad treft U de nodige 
bescheiden aan waarmee U uw gift kunt concretiseren. Lees het rustig door en 
neem dan uw besluit over uw eventuele bijdrage. Wij danken U vriendelijk. 

De werkgroep actie Kerkbalans 2018 
 

Beste Ewijkse Parochianen,  
 
Naast de Rondom Johannes met Parochienieuws voor januari ontvangt u 
tevens de formulieren voor de actie Kerkbalans.  Dit behoeft enige toelichting. 
Tot nu toe werd de Rondom Johannes maandelijks bij u bezorgd. Geheel los 
daarvan hebben we  in de maand Januari als afzonderlijke actie de Kerkbalans. 
Door het teruglopen van het aantal lopers voor de Kerkbalans ziet de 
Contactraad zich genoodzaakt de Rondom Johannes en de Kerkbalans 
voortaan gelijktijdig te bezorgen.  Als gevolg daarvan wordt ook de 
systematiek van bezorgen en ophalen van de kerkbalansformulieren aangepast. 
In de nieuwe situatie worden de formulieren wel bij u bezorgd, maar niet meer 
opgehaald. U wordt gevraagd de ingevulde formulieren voortaan zelf in de 
brievenbus van de Pastorie te willen bezorgen. Omdat  de Rondom Johannes 
en Kerkbalans in  januari voortaan gelijktijdig bezorgd worden is er voor 
gekozen beide boekjes ook bij al deze adressen te bezorgen; het waarom 
lichten wij hierna toe. 
 
Het dorp Ewijk telt per september 2017  1.262 geregistreerde 
katholiekeadressen. Hieronder bevinden zich zo’n 140 nieuwkomers m.n. 
vanuit  de wijk Keizershoeve. Van al deze adressen  doen er tot nu toe slechts 
425 mee met de Kerkbalans. Graag zouden wij daar verandering in willen 
brengen, waarvoor deze actie bedoeld is. De inkomsten die de Kerkbalans 
oplevert zijn van cruciaal belang voor de instandhouding van onze kerk. Het 
kerkbezoek mag dan de afgelopen jaren flink zijn teruggelopen, doch dat 
betekent zeker niet dat we onze kerk kunnen missen. Denk maar eens aan de 
traditionele kerkelijke activiteiten bij Doopviering, eerste H. Communie, het 
Vormsel, Huwelijken en Begrafenissen, en de vieringen als Allerzielen, Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Ook verwijzen wij 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
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herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
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zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
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Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 
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u graag naar de ingesloten brief van Pastor Jan de Waal waarin hij de 
broodnodige steun vraagt voor de actie kerkbalans.  
Voor diegenen die de afgelopen jaren te kennen hebben gegeven niet meer 
mee te willen doen met de actie Kerkbalans doen wij het vriendelijke verzoek 
toch nog eens te heroverwegen onze geloofsgemeenschap financieel te steunen 
voor het behoud van onze kerk. Mocht u desondanks toch besluiten niet langer 
mee te doen met de actie Kerkbalans dan vragen wij u dit kenbaar te maken, 
welke besluit wij uiteraard respecteren. U kunt dit middels een kort briefje 
aangeven en dit eveneens in de antwoordenveloppe bezorgen in de brievenbus 
van de Pastorie. Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor deze handelwijze 
en danken u op voorhand voor uw medewerking. 
 

Namens de Contactraad Ewijk en de werkgroep Kerkbalans, 
 
 Arno Spin Toon Reuvers 
 a.spin4@upcmail.nl a.reuvers33@upcmail.nl 

 
 
Communie 2018  
 
Op zondag 10 juni 2018 zal de 1ste Heilige Communie weer plaatsvinden in 
Ewijk. Inmiddels is er al een groepje kinderen hiervoor bij elkaar uit de 
groepen 3 en 4 vanuit de Reuzepas. De kinderen zullen voor de communie 
eerst nog een aantal bijeenkomsten bij elkaar komen, tevens zullen zij zich 
ook in een kermis aan u voorstelen. Mocht u nog interesse hebben om uw kind 
ook deel te laten nemen aan de communie, dan kan dit uiteraard nog. Opgeven 
mag bij Miranda van den Brant via mail: vording31@hotmail.nl. Graag op 
korte termijn zodat de kinderen samen de bijeenkomsten kunnen volgen.  
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Beste mensen, 
 
Graag wil ik u wat meer inzicht en achtergronden geven van de financiën van 
onze parochie. Het is alweer enige tijd geleden dat de verschillende 
geloofsgemeenschappen binnen onze parochie gefuseerd zijn. Sindsdien is er 
veel werk verricht door onze financiële administratie. Alle rekeningen van de 
geloofsgemeenschappen zijn gecentraliseerd. Ook zijn alle noodzakelijke 
verzekeringen binnen de parochie geharmoniseerd. Subsidies voor het 
onderhoud van onze kerken worden centraal gecoördineerd en 
geadministreerd. De vier verschillende boekhoudingen die we binnen de 
parochie hadden zijn samengevoegd tot één centrale boekhouding waar de 
exploitatieoverzichten van de verschillend geloofsgemeenschappen nog steeds 
zichtbaar zijn. De jaarrekeningen voor 2015 en 2016 zijn afgerond en 
goedgekeurd. En we zitten in een overgangsfase om onze beleggingen onder 
te brengen in het beleggingsfonds van het Bisdom. Een fonds wat zeer goede 
resultaten heeft laten zien in de afgelopen jaren. 
In het volgende overzichten krijgt u wat meer inzicht in de financiële situatie 
van de parochie. 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité
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van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26



 

De Kerststal 
Ergens in de tachtiger jaren van de vorige eeuw kreeg ik van mijn schoonzus 
een kerststal om mijn flatje met Kerst wat op te sieren. Ze gaf er naast de 
gebruikelijke (gipsen) beeldjes ook een heuse kerstgrot bij, ook van gips. 
Jarenlang heb ik in de feestmaand de plastic zak met in een doos in kranten 
gewikkelde beeldjes vanuit de berging naar boven gehaald en die in het begin 
van het nieuwe jaar weer keurig daar opgeborgen. 
Het was geen prijswinnende stal. Jozef was niet eenduidig vast te stellen. 
Maria wel. Er was een fors aantal herders en maar één koning. En het kindje 
Jezus was wat groot uitgevallen in zijn uit de kluiten gewassen kribbe. De os 
en de ezel hadden in de loop der jaren zoveel schade opgelopen, dat op de plek 
waar de oren moesten zitten nu  een wit gipsplekje doorschemerde. Ook de 
andere beeldjes waren door de tand des tijds aangetast, evenals de grot. En 
toch heb ik al die jaren met liefde, eerbied, ontzag en religieus beleven de 
kerststal voor de dag gehaald. Ik plaatste hem dan in de woonkamer. Iedereen 
rondom de stal en de koning op gepaste afstand, want die mocht pas 6 januari 
op komen draven.  
 
En zo vierde ik in gezelschap van geliefden en van de over de beelden 
geraasde storm de feestelijkheden van december en 1 januari. Normaal 
gesproken wacht ik tot zeven januari met het opbreken van de boel. Dan komt 
de koning (één van de drie wijzen) na kerst iedere dag een stukje dichter bij de 
stal aan om daar op 6 januari te arriveren. De dag erop beland hij dan met de 
anderen keurig weer in de doos in de plastic zak in de berging. Zo niet dit jaar. 
Op twee januari kreeg ik na de feestelijkheden meteen de bevlieging om alle 
achterstallige klusjes, die ik drie weken had laten liggen, af te werken. Zo ook 
het opruimen van de kerststal. Dat verliep allemaal voorspoedig. Daarna kreeg 
mijn kamer een poetsbeurt en wat bleek; ik was de koning helemaal vergeten 
in te pakken. Die stond verstopt tussen de kamerplanten. Ik was zo druk 
doende dat ik hem in een poging hem even weg te zetten uit mijn handen liet 
vallen en hij daarna zijn hoofd moest missen. In de haast van het moment 
belandde hij, met hoofd, in de restafvalzak. Volgend jaar niet één, maar géén 
koning. Laat staan drie. Of ik moet een geheel nieuwe kerststal kopen. Ik denk 
dat ik voor dat laatste dan maar ga. 

Theo Coenders 
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zoek samen met anderen naar een eigentijdse manier van samen geloven die 
past bij u en deze tijd. Het is uw gemeenschap, die u zelf vorm geeft.   
 
Zo niet, dan kiest u voor iets anders. Dan gelooft u niet meer in uw 
gemeenschap, besteedt u uw tijd en geld aan andere dingen - bent ergens 
anders online. Klopt dat? Past deze geloofsgemeenschap niet meer bij u? Dan 
sluit u met een gerust hart de deuren, ook voor andere mensen. 

Allard JF Hosman 
vice voorzitter parochiebestuur 

 
Actie Kerkbalans 2018 
Inluidmoment Parochie 
H. Johannes XXIII Beuningen 
 
Van 20 januari t/m 4 februari 2018 wordt de 
jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. 
Ditmaal met het thema ‘Geef voor je kerk’. 
Een plek om tot jezelf te komen of anderen 
te ontmoeten, een markant gebouw, een 

plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen 
betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent 
of niet.  
Zaterdag 20 januari om 13.00 uur zullen we de start van de actie  aankondigen 
met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen zullen op dat tijdstip de klokken 
luiden. Hoewel de ‘oude’ parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe 
parochie H. Johannes XXIII, wordt de actie Kerkbalans per 
geloofsgemeenschap georganiseerd en komen  de giften direct hieraan ten 
goede.  Elk dorp heeft zijn eigen bankrekening. U helpt door uw deelname aan 
deze actie uw eigen kerk in stand te houden. De werkgroepen in de 
geloofsgemeenschappen hebben de nodige voorbereidingen getroffen en 
lopers zullen in januari de enveloppen huis aan huis bezorgen. Voor 
informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of 
info@johannesxxiii.nl. 
 Werkgroep Kerkbalans 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité
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Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.
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spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
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de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Ik weet niet of u ze kent, de televisie shows van professor Dijkgraaf, maar in 
die shows leert hij ons de kern van de wetenschap, de natuurkunde kennen. 
Deze wetenschap kent dus geen tijd, geld of God. Echter waar is de heer 
Dijkgraaf als u in de supermarkt staat? Wie betaalt uw brood? Wie helpt uw 
kind? Waar kunt u heen met uw zorgen en vreugde? Het antwoord is dichterbij 
dan u denkt. In uw buurt! Daar hoort u het nieuws. Bij uw buurtsuper rekent u 
af en maakt tegelijk een praatje met deze of gene. U ontmoet er mensen en het 
gaat over zaken waar de professor van de televisie niet met u van gedachten 
over wisselt. Zo'n super in uw buurt blijkt zomaar een spil in uw netwerk. 
Stop! Niet zweven, het is slechts een supermarkt! Daar wordt geld verdiend en 
als u te lang moet wachten gaat er een extra kassa open. Toch is die geliefde 
super in de buurt, net zoals de school en kerk, een deel van u en afhankelijk 
van u. U bepaalt of deze plekken van samenkomst een onderdeel blijven van 
uw gemeenschap. Dat kost tijd, dat kost geld, daar moet je onderdeel van 
blijven, er in geloven, je voor inzetten met elkaar.  
 
Wist u dat in al onze geloofsgemeenschappen sprake is van krimp! Alles 
wordt minder, mensen trekken weg, scholen verdwijnen. U koopt in bij een 
super ver weg uit uw buurt en vergeet dat de buurtsuper afhankelijk is van u. 
Zonder klanten kan deze niet blijven bestaan. Online is nog goedkoper en 
bovendien nog sneller, maar u vindt er geen levende mensen, geen geloof, 
geen gemeenschap, geen kassa waar u elkaar ontmoet en zo verdwijnen door 
uw handelen uw winkels. Uw leefomgeving verandert, wordt hol. Onze 
parochie Heilige Johannes de 23ste is nog levend, maar de meesten van u zijn 
offline! De geloofsgemeenschappen in Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen 
zijn hol geworden. Ze verdwijnen en ik verzeker u, dat gaat in een heel snel 
tempo. Is uw pastoor is al weg? Dat betekent geen doop, geen communie, 
geen huwelijk of begrafenis in uw gemeenschap. En de kerk, het gebouw, 
wordt het een tapijtenhal?   
 
In deze editie van de Rondom vraag ik uw aandacht voor dingen die volgens 
de wetenschap niet bestaan, maar de werkelijkheid van uw dagelijks leven wel 
invulling geven. Geld, tijd en geloof. Kies, log in, wees online, geef om uw 
geloofsgemeenschap, elke week, elke maand, elk jaar. Geef geen 10 maar 100 
euro aan de kerkbalans, elk jaar. Geef 2 uur van uw vrije tijd. Wees modern en 
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Dijkvelders! 
 
Nog een paar weken en dan is het alweer carnaval! Zaterdag 10 t/m dinsdag 
13 februari organiseert Carnavalsvereniging de Dijkvelders verschillende 
activiteiten voor jong en oud. Het thema van dit jaar is Let’s go disco. Tijdens 
de optocht op zondag 11 februari zal er een bonte stoet door het dorp trekken, 
waarbij de discomuziek zeker niet zal ontbreken. De optocht start om 14.30 
vanaf de Klef en eindigt na een mooie ronde door het dorp bij café de Ouwe 
Deeg. Daar staat het Zottenhuus, een grote tent, waar het vrijwel elke middag 
en avond feest is. Er speelt een band, de meest originele kostuums worden uit 
de kast gehaald en de beide prinsenteams gaan voorop in de polonaise. De tent 
staat compleet op zijn kop en jong en oud komen er samen drinken, dansen, 
sjansen en feesten. 
 
Een van de hoogtepunten van carnaval in Ewijk is het Bierfest op 
maandagmiddag. Vanaf 14.00 uur stroomt de tent vol. Iedereen is gekleed in 
de mooiste dirndls en lederhosen. De tent is gevuld met lange banken en tafels 
en op het podium staat een echte Duitse tirolerband. Zodra de band begint te 
spelen zit te stemming er goed in en is het een groot feest in de tent. Hele 
families gaan gezamenlijk naar het bierfest.  
 

Het is een feestmiddag voor jong 
en oud! Het hele carnavals-
programma is te vinden op 
www.dijkvelders.nl of volg ons op 
Facebook: CV de Dijkvelders 
Ewijk. kaarten zijn te koop bij 
diverse voorverkoopadres-sen. 
Iedereen is welkom, jong en oud, 
dus kom gezellig een kijkje nemen 
in de feesttent! 
Alaaf, Alaaf, Alaaf! 

  

Foto: Ronald de Baat  
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
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zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
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de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.
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1) Foto uit 1897. De H. Andreaskerk in aanbouw. De toren van de oude kerk 

is hier nog zichtbaar. 
2) De middeleeuwse toren van de H. Corneliuskerk is nog zichtbaar. De 

ouden toren is geïntegreerd in de huidige toren en daarmee, deels, 
bewaard gebleven.  

3) Voor 1917 werd er in Ewijk in de omstreeks 1745 gebouwde kerkschuur 
gekerkt. Aan de oostzijde van de toren is dit nog zichtbaar. 

4) De Winssense toren aan de dijk kennen we. In het begin van de vorige 
eeuw zag het er zo uit.  

Bron: “Het Rijk van Nijmegen” westelijk gedeelte door A.G. Schulte 
 

 
Tijd, geld en geloof 
 
Tijd, geld, maar ook geloof bestaan niet in de natuurkunde. Toch zijn het 
'dingen' waar we mee moeten leven en die ons handelen bepalen. We geloven 
in het goede van onze samenleving, maken ons gedachten over onze toekomst 
en financiële situatie. Tijd, geld en geloof zijn zaken die niet in alledaagse 
formules zijn te vangen, maar onze werkelijkheid toch bepalen. 
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Een oproep van de Contactraad van de Corneliuskerk Beuningen.  
 
Intussen…… 
Jammer, maar waar: onze geloofsgemeenschap zit nog steeds zonder vaste 
herder. Intussen probeert ons enthousiaste team van vrijwilligers de zaken zo 
goed mogelijk draaiend te houden. Door het jaar heen maar vooral in de 
afgelopen decembermaand hebben we uw betrokkenheid zeer gewaardeerd. 
Waarvoor onze oprechte dank! Daarnaast is de hulp van de emeriti onmisbaar.  
 
Zeker na het overlijden van diaken van den Akker is het bijvoorbeeld  
moeilijk om iemand te vinden die in Beuningen de doopvieringen verzorgt. 
Voor enkele vieringen per maand en  tijdens  sommige feestdagen zijn we 
aangewezen op WOCO's. Gelukkig is men in Beuningen gewend aan leken 
die voorgaan in de eredienst en lijkt het kerkbezoek hier niet te zeer onder te 
lijden. Het ontbreken van een parochieel koor en een organist/dirigent geeft 
wel problemen, want een viering zonder gezangen mist iets essentieels. 
 
Kortom: nog eens is duidelijk hoezeer de kerk is aangewezen op vrijwilligers. 
De meeste krachten worden echter een dagje ouder en verschillende groepen 
in en rond het kerkgebouw zijn op zoek naar nieuwe aanwas. Om maar één 
voorbeeld te noemen: de kerkhofwerkers zitten te springen om een nieuw lid 
voor de dinsdagochtend. Daarom een oproep: denkt u iets te kunnen betekenen 
voor uw kerk, op welk terrein ook, laat dat weten. Een kort berichtje of 
telefoontje naar het secretariaat op de pastorie is voldoende. Onze 
medewerkers brengen u dan in contact met de werkgroep die bij u past. 
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Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
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cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
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zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
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spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 

Kerstmis 2017Parochie H. Johannes XXIII 3Kerstmis 2017 Parochie H. Johannes XXIII26

 26 

 
 
Beuningen 
 
 
 
 

 
P.C.I.-BEUNINGEN HEEFT NIEUW BESTUURSLID 

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

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

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

Harry van Dooren. 

 
VOETSTUK VOOR DE BIJBEL 
 

Men hoeft niet heel Bijbelvast te zijn om te weten met welke woorden 
de Heilige Schrift begint: “In den beginne…”. In de Hebreeuwse Bijbel van de 
Joden (ons Oude Testament) kreeg het eerste boek dan ook de naam 
‘Beresjiet’ wat precies deze eerste woorden in het Hebreeuws zijn. In onze 
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We mogen en kunnen deze 4 bijzondere kerkgebouwen, maar ook de 
bijbehorende pastorieën en overige bijbehorende bouwwerken, nog iedere dag 
aanschouwen. We vinden dit wellicht vanzelfsprekend maar dat is het zeker 
niet. Er is (heel) veel geld nodig om dit erfgoed in stand te houden. Omdat het 
om rijksmonumenten gaat wordt een deel gesubsidieerd. Ondanks deze 
subsidie betekend het dat de parochie ieder jaar weer flink moet investeren om 
deze gebouwen in goede conditie te houden. Echter zonder de vrijwilligers, 
die vol enthousiasme een steen of steentje bijdragen bij het onderhouden van 
deze 4 pareltjes, overige gebouwen, kerkhoven en tuinen zouden we al lang 
niet meer van al dit moois kunnen genieten. 
 
Vorig jaar is er een bouwcommissie in het leven geroepen. Peter van Gelder, 
Gerard Peters, Herman Leenders, Arno Spin, Antoon Fleuren, Jan Roelofs en 
ikzelf (Pieter Oosterhout) hebben zitting in deze commissie. Kennis en 
ervaringen worden gedeeld en dit allemaal In een ontspannen ambiance. Een 
aantal malen per jaar wordt er vergaderd. Het samengaan van de parochies tot 
een grote parochie gaat natuurlijk niet vanzelf. In het begin is het toch 
aftasten, de kat uit de boom kijken en het bestaande koesteren. Nu we een 
poosje verder zijn merk ik in de bouwcommissie dat de fusie hier iets moois 
brengt. De kennis en kunde, die iedereen heeft meegenomen uit de oude 
parochies, wordt gedeeld en 1 + 1 + 1 + 1 is hier toch echt meer dan 4. We 
weten dat we in de komende jaren nog voor grote uitdagingen staan. Hebben 
we al die stenen nog nodig? Zo ja, dan is het antwoord makkelijk. Maar wat 
doen we met de stenen die we in de (nabije) toekomst niet meer gebruiken? 
Hoe onderhouden we al die stenen? Op veel van deze vragen valt nog geen 
antwoord te geven. Als we naar het verleden kijken dan weten we dat alles 
constant aan verandering onderhevig is. Dit vraagt om veranderende stenen. 
Hoe meer betrokkenheid, op welk vlak dan ook, hoe beter we in staat zullen 
zijn om de stenen op de juiste plek te leggen. Binnen de bouwcommissie zit, 
letterlijk, heel veel jaar ervaring en ondanks de leeftijd nog heel veel energie! 
Om dit verhaal kracht bij te zetten zijn bij dit artikel een 4-tal foto’s geplaatst. 
Niet van de kerken zoals we ze nu kennen maar van de gebouwen die door de 
vier huidige kerkgebouwen vervangen zijn. Laten we er met zijn allen voor 
zorgen dat dit niet het toekomstbeeld is dat van onze 4 pareltjes! 

Pieter Oosterhout 
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Mocht er toch nog een nieuwe pastoor komen dan moet deze in onze 
geloofsgemeenschap kunnen bouwen op een stevige basis van vrijwilligers. 
Daarom aan hen nogmaals dank. En wilt u hen komen versterken: kom in 
actie. 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 
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instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
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Actie Kerkbalans 2018 
 
De jaarlijkse actie Kerkbalans staat weer voor de deur. Zoals in onze 
geloofsgemeenschap de H. Andreas gebruikelijk is, gaan de collectanten in 
Weurt huis aan huis langs in de week van 20 januari om een bijdrage te vragen 
voor onze kerk en onze geloofsgemeenschap. Al vele jaren is deze collecte in 
Weurt een traditie waarbij we steeds mochten rekenen op de daadwerkelijke 
financiële steun van de Weurtse inwoners. Die steun is ook hard nodig. In een 
artikel in een vorig Andreasblad, het parochieblad dat regelmatig bij u in de 
bus valt, is dat uitvoerig uitgelegd. In de enveloppe die u in de week van 20 
januari in de brievenbus vindt en waarin u de mogelijkheid krijgt om uw 
bijdrage te geven, wordt door Pastor Jan de Waal in een brief het waarom van 
de Aktie Kerkbalans nog eens aangegeven. 
De aktie Kerkbalans is een actie, waar in het gehele land de kerken aan 
meedoen. Dus ook de geloofsgemeenschappen binnen de Parochie Johannes 
XXIII, t.w. Beuningen, Ewijk en Winssen, nemen in dezelfde tijd aan deze 
actie deel. 
De actie start met het luiden van de klokken op zaterdag 20 januari om 13.00 
uur. Vervolgens gaan op die dag of de dagen daarna de collectanten op pad en 
bezorgen u een enveloppe waarin u om uw bijdrage wordt gevraagd. In 
dezelfde week wordt deze weer opgehaald. 
De werkgroep Kerkbalans vraagt uw steun in deze week en hoopt dat al onze 
collectanten die bij u aanbellen, mogen rekenen op uw gulle medewerking. 
Dan ook blijft het mogelijk onze prachtige Andreaskerk te behouden. 
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Veranderende stenen 
 
Als trotse bakens, parallel aan een machtige rivier, torenen 4 monumentale 
gebouwen boven het fraaie rivierlandschap uit. Met de stroomrichting mee 
zien we de H. Andreaskerk gevolgd door de H. Corneliuskerk, de H. Johannes 
de Doperkerk en stroomafwaarts is de H. Antonius van Padua de laatste in de 
ketting van vier schakels. In totaal vier bijzondere kerken die onze parochie 
rijk is. Maar ook vier verschillende gebouwen met specifieke kenmerken. Zo 
verschillend dat het lastig is om een vergelijk te maken. Toch zijn er ook 
overeenkomsten. Alle vier hebben een beschermde status als rijksmonument, 
zijn onderdeel van parochie H. Johannes XXIII, en worden met zorg en liefde 
onderhouden door veel vrijwilligers. We vinden het vanzelfsprekend dat deze 
gebouwen er, in een goede staat van onderhoud, staan en dat we ze iedere dag 
mogen aanschouwen. Voor parochianen is het de plek om samen te komen. 
Voor de inwoners van een dorp of een willekeurige voorbijganger markeert de 
kerk(toren) de plek van het centrum. Ook zonder functionerende Tom-Tom  
wijst de toren je naar de plek van het dorpshart. Maar is dit allemaal (nog) wel 
zo vanzelfsprekend? Tijden veranderen, leefpatronen en tijdsbesteding worden 
door de huidige generatie anders ingevuld dan door de vorige en, één ding is 
zeker, die zal bij de volgende generatie weer anders zijn. 
 
Ruim een eeuw geleden waren Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen 4 kleine 
dorpen. Heden ten dage zouden we eerder over een gehucht dan over een dorp 
spreken. Tijden waren anders en de inwoners moesten hard en zwaar werk 
verrichten om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. In die periode 
draaiden de steenovens in de uiterwaarden op volle toeren. Deze stenen zijn 
onder andere verwerkt in de hierboven genoemde kerkgebouwen. Zo werd In 
Weurt, in de periode 1895-1898, naar een ontwerp van C. Franssen gebouwd 
aan een nieuwe kerk. Beuningen, eveneens ontworpen door Fransen, volgde 
een paar jaar later. Omstreeks 1900-1901 werden de stenen, op vakkundige 
wijze, samengevoegd. Ewijk volgde weer 15 jaar later. De Johannes de 
Doperkerk werd naar een ontwerp van Jos Margry gebouwd in de periode 
1916-1917. In Winssen ging omstreeks 1940 de schop de grond in. Ir J.C. van 
Buijtenen en F.J. Vervest uit Eindhoven tekende hier een nieuw kerkgebouw 
dat in zogenaamde Delftse Schoolstijl werd gebouwd. 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
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instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.
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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. 
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Weurt, ons knusse dorpje van vroeger 
 

Toen ons dorp nog een dorpje was,  
leefde de mensen er rustig en tevree, 
Ze werkten, keuvelden en kuierden wat  
en wist van ieders wel en wee. 
Je zag er links en rechts een akker,  
of een mooie groene wei. 
Een bongerd en een moestuin, 
rondom een eenvoudige boerderij. 
 

 
Wat verder op een klein huisje, aan de kronkelende dijk.  
De fraaie kerk met de toren, het patronaat met het toneel. 
Een cafeetje op elke straathoek, ja daarvan waren er wel veel.  
En winkeltjes, zoals de slagerij en kruidenier.  
Een bakkerij in vol bedrijf, met zijn dagelijks vertier. 
De timmerman die timmerde, een kast, ladder, of een schuur. 
Hij maakte wielen voor een kar en had de smid als buur.  
 
 
En de smid die smeedde er op los, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Hij  besloeg vijf zes paarden per week, elke hoef precies op maat. 
De schoenmaker zat dagelijks aan zijn leest  
en lapte een hoge of lage schoen.  
Hij vertelde de klant het dagelijks nieuws,  
daar kon je dan wat mee doen. 
En de boer was altijd op het land,  
hij zaaide en oogstte er het gewas. 
Hij sleep zo af en toe de sijs,  
maaide daarmee het malse gras. 
 
De werklieden gingen dagelijks naar hun werk,  
naar de fabriek of hun patroon. 
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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar. 
 
Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII  
Secretariaat:  Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271 
IBAN:  NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII 
Website: www.JohannesXXIII.nl 
Email:  info@JohannesXXIII.nl 
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur 
 
Pastorieën: 
Pastorie Winssen, N.St. Roesstraat 40, 6645 AJ Winssen 0487-521404 
Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459 

(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u) 
Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221 
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... Theo Coenders 
 Dien van Rens 
 
Weurt Winssen 
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 Charles Perlo 
 Mark van Gaalen 
 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het 
weekend van 17 maart 2018. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 1 maart naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.
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Weurt, ons knusse dorpje van vroeger 
 

Toen ons dorp nog een dorpje was,  
leefde de mensen er rustig en tevree, 
Ze werkten, keuvelden en kuierden wat  
en wist van ieders wel en wee. 
Je zag er links en rechts een akker,  
of een mooie groene wei. 
Een bongerd en een moestuin, 
rondom een eenvoudige boerderij. 
 

 
Wat verder op een klein huisje, aan de kronkelende dijk.  
De fraaie kerk met de toren, het patronaat met het toneel. 
Een cafeetje op elke straathoek, ja daarvan waren er wel veel.  
En winkeltjes, zoals de slagerij en kruidenier.  
Een bakkerij in vol bedrijf, met zijn dagelijks vertier. 
De timmerman die timmerde, een kast, ladder, of een schuur. 
Hij maakte wielen voor een kar en had de smid als buur.  
 
 
En de smid die smeedde er op los, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Hij  besloeg vijf zes paarden per week, elke hoef precies op maat. 
De schoenmaker zat dagelijks aan zijn leest  
en lapte een hoge of lage schoen.  
Hij vertelde de klant het dagelijks nieuws,  
daar kon je dan wat mee doen. 
En de boer was altijd op het land,  
hij zaaide en oogstte er het gewas. 
Hij sleep zo af en toe de sijs,  
maaide daarmee het malse gras. 
 
De werklieden gingen dagelijks naar hun werk,  
naar de fabriek of hun patroon. 
 

 

Weurt, ons knusse dorpje van vroeger 
 

Toen ons dorp nog een dorpje was,  
leefde de mensen er rustig en tevree, 
Ze werkten, keuvelden en kuierden wat  
en wist van ieders wel en wee. 
Je zag er links en rechts een akker,  
of een mooie groene wei. 
Een bongerd en een moestuin, 
rondom een eenvoudige boerderij. 
 

 
Wat verder op een klein huisje, aan de kronkelende dijk.  
De fraaie kerk met de toren, het patronaat met het toneel. 
Een cafeetje op elke straathoek, ja daarvan waren er wel veel.  
En winkeltjes, zoals de slagerij en kruidenier.  
Een bakkerij in vol bedrijf, met zijn dagelijks vertier. 
De timmerman die timmerde, een kast, ladder, of een schuur. 
Hij maakte wielen voor een kar en had de smid als buur.  
 
 
En de smid die smeedde er op los, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Hij  besloeg vijf zes paarden per week, elke hoef precies op maat. 
De schoenmaker zat dagelijks aan zijn leest  
en lapte een hoge of lage schoen.  
Hij vertelde de klant het dagelijks nieuws,  
daar kon je dan wat mee doen. 
En de boer was altijd op het land,  
hij zaaide en oogstte er het gewas. 
Hij sleep zo af en toe de sijs,  
maaide daarmee het malse gras. 
 
De werklieden gingen dagelijks naar hun werk,  
naar de fabriek of hun patroon. 
 

Januari 2018

Januari 2018

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

31

31

Januari 2018

Januari 2018

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

2

2

 

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 maart 2018. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 1 maart naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 

 

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 maart 2018. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 1 maart naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 

De volgende uitgave van “Rondom Johannes” verschijnt in het
weekend van 17 maart 2018.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 1 maart naar:
redactie@JohannesXXIII.nl

Of naar uw lokaal redactielid.

De volgende uitgave van “Rondom Johannes” verschijnt in het
weekend van 17 maart 2018.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 1 maart naar:
redactie@JohannesXXIII.nl

Of naar uw lokaal redactielid.

 

Weurt, ons knusse dorpje van vroeger 
 

Toen ons dorp nog een dorpje was,  
leefde de mensen er rustig en tevree, 
Ze werkten, keuvelden en kuierden wat  
en wist van ieders wel en wee. 
Je zag er links en rechts een akker,  
of een mooie groene wei. 
Een bongerd en een moestuin, 
rondom een eenvoudige boerderij. 
 

 
Wat verder op een klein huisje, aan de kronkelende dijk.  
De fraaie kerk met de toren, het patronaat met het toneel. 
Een cafeetje op elke straathoek, ja daarvan waren er wel veel.  
En winkeltjes, zoals de slagerij en kruidenier.  
Een bakkerij in vol bedrijf, met zijn dagelijks vertier. 
De timmerman die timmerde, een kast, ladder, of een schuur. 
Hij maakte wielen voor een kar en had de smid als buur.  
 
 
En de smid die smeedde er op los, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Hij  besloeg vijf zes paarden per week, elke hoef precies op maat. 
De schoenmaker zat dagelijks aan zijn leest  
en lapte een hoge of lage schoen.  
Hij vertelde de klant het dagelijks nieuws,  
daar kon je dan wat mee doen. 
En de boer was altijd op het land,  
hij zaaide en oogstte er het gewas. 
Hij sleep zo af en toe de sijs,  
maaide daarmee het malse gras. 
 
De werklieden gingen dagelijks naar hun werk,  
naar de fabriek of hun patroon. 
 

 

Weurt, ons knusse dorpje van vroeger 
 

Toen ons dorp nog een dorpje was,  
leefde de mensen er rustig en tevree, 
Ze werkten, keuvelden en kuierden wat  
en wist van ieders wel en wee. 
Je zag er links en rechts een akker,  
of een mooie groene wei. 
Een bongerd en een moestuin, 
rondom een eenvoudige boerderij. 
 

 
Wat verder op een klein huisje, aan de kronkelende dijk.  
De fraaie kerk met de toren, het patronaat met het toneel. 
Een cafeetje op elke straathoek, ja daarvan waren er wel veel.  
En winkeltjes, zoals de slagerij en kruidenier.  
Een bakkerij in vol bedrijf, met zijn dagelijks vertier. 
De timmerman die timmerde, een kast, ladder, of een schuur. 
Hij maakte wielen voor een kar en had de smid als buur.  
 
 
En de smid die smeedde er op los, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Hij  besloeg vijf zes paarden per week, elke hoef precies op maat. 
De schoenmaker zat dagelijks aan zijn leest  
en lapte een hoge of lage schoen.  
Hij vertelde de klant het dagelijks nieuws,  
daar kon je dan wat mee doen. 
En de boer was altijd op het land,  
hij zaaide en oogstte er het gewas. 
Hij sleep zo af en toe de sijs,  
maaide daarmee het malse gras. 
 
De werklieden gingen dagelijks naar hun werk,  
naar de fabriek of hun patroon. 
 

 

Weurt, ons knusse dorpje van vroeger 
 

Toen ons dorp nog een dorpje was,  
leefde de mensen er rustig en tevree, 
Ze werkten, keuvelden en kuierden wat  
en wist van ieders wel en wee. 
Je zag er links en rechts een akker,  
of een mooie groene wei. 
Een bongerd en een moestuin, 
rondom een eenvoudige boerderij. 
 

 
Wat verder op een klein huisje, aan de kronkelende dijk.  
De fraaie kerk met de toren, het patronaat met het toneel. 
Een cafeetje op elke straathoek, ja daarvan waren er wel veel.  
En winkeltjes, zoals de slagerij en kruidenier.  
Een bakkerij in vol bedrijf, met zijn dagelijks vertier. 
De timmerman die timmerde, een kast, ladder, of een schuur. 
Hij maakte wielen voor een kar en had de smid als buur.  
 
 
En de smid die smeedde er op los, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Hij  besloeg vijf zes paarden per week, elke hoef precies op maat. 
De schoenmaker zat dagelijks aan zijn leest  
en lapte een hoge of lage schoen.  
Hij vertelde de klant het dagelijks nieuws,  
daar kon je dan wat mee doen. 
En de boer was altijd op het land,  
hij zaaide en oogstte er het gewas. 
Hij sleep zo af en toe de sijs,  
maaide daarmee het malse gras. 
 
De werklieden gingen dagelijks naar hun werk,  
naar de fabriek of hun patroon. 
 

 

Weurt, ons knusse dorpje van vroeger 
 

Toen ons dorp nog een dorpje was,  
leefde de mensen er rustig en tevree, 
Ze werkten, keuvelden en kuierden wat  
en wist van ieders wel en wee. 
Je zag er links en rechts een akker,  
of een mooie groene wei. 
Een bongerd en een moestuin, 
rondom een eenvoudige boerderij. 
 

 
Wat verder op een klein huisje, aan de kronkelende dijk.  
De fraaie kerk met de toren, het patronaat met het toneel. 
Een cafeetje op elke straathoek, ja daarvan waren er wel veel.  
En winkeltjes, zoals de slagerij en kruidenier.  
Een bakkerij in vol bedrijf, met zijn dagelijks vertier. 
De timmerman die timmerde, een kast, ladder, of een schuur. 
Hij maakte wielen voor een kar en had de smid als buur.  
 
 
En de smid die smeedde er op los, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Hij  besloeg vijf zes paarden per week, elke hoef precies op maat. 
De schoenmaker zat dagelijks aan zijn leest  
en lapte een hoge of lage schoen.  
Hij vertelde de klant het dagelijks nieuws,  
daar kon je dan wat mee doen. 
En de boer was altijd op het land,  
hij zaaide en oogstte er het gewas. 
Hij sleep zo af en toe de sijs,  
maaide daarmee het malse gras. 
 
De werklieden gingen dagelijks naar hun werk,  
naar de fabriek of hun patroon. 
 

twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.

Ja, die herders toch. Eigenlijk kregen ze al eerder in het Oude 
Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Testament een ereplaats. Bij de roeping van David, moest Isai al zijn zonen 
laten komen, een van hen zou koning worden. Maar onder hen was er een die 
de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
schapen blijven, dacht hij. Dat was David. Maar deze herder werd wel koning.

Als wij iets van Kerstmis willen leren, is het dit: de zaak is net 
andersom dan wij denken. Wie groot wil worden, moet klein zijn. De eersten 
zullen de laatsten zijn. De grootste moet de kleinste zijn. Wij moeten heersen 
door te dienen. Ik hoop dat wij waardig genoeg zijn om gerekend te kunnen 
tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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twee burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat met zijn 
mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
zijn gevolg. De Sint zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar 
de kinderen want die zijn hem het meest dierbaar. Daarna in optocht met de 
fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
de hand van de Sint lopen? Gelukkig wisselt de Sint regelmatig en komen heel 
wat kinderen aan de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de 
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen. Na een geweldig optreden van Job 
van de Circusfactory, super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met 
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten was de middag zo om.
Op de foto met de Sint, een hand vol lekkere pepernoten en ook nog een mooi 
cadeautje gingen de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis. Het comité, 
de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
geslaagde dag.

Daarom ook een bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die 
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
deden, zonder jullie was dit niet zo soepel verlopen! Foto’s van de intocht en 
feestmiddag zijn te vinden op www.pb-foto.nl.
Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité

HET KERSTFEEST KOMT NABIJ
December is altijd een maand met veel bezigheden en drukte. Allereerst het 
Sint-Nicolaasfeest, met de cadeaus inpakken en rijmpjes maken. Daarna 
pakjes avond of de schoen zetten. In vele huisgezinnen een gezellige periode 
voor jong en oud. Zo was het vroeger en in onze moderne tijd is dat nog steeds 
zo.
Maar vroeger was het rondom die tijd in menig gezin extra druk. In de 
december maand werd bij vele gezinnen een varken geslacht. De slachter 
kwam aan huis en het varken werd door hem op vakkundige wijze geslacht en 
op de leer gehangen. De volgende dag werd het varken keurig op stukken 
gesneden, zoals de hammen, de schenken spekzijden, poten, oren en de reuzel. 
Dit alles werd gezouten en ging daarna allemaal netjes in de spekkuip. Dit 

Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
ongeboren kind er ook van of het gelegen komt of niet. Het is volgroeid. Dan 
komt het. Welkom of niet. Dat kind kwam op een heel ongelegen ogenblik. 
Onderweg. Maar er was al gauw iets gevonden: wat doeken, een kribbe, een 
lieve moeder en een goeie vader. Meer heeft een kind niet nodig. Zo was de 
geboorte van God, die de mensen lief heeft. Menselijker kan het niet….

Er waren herders in de omgeving. Gewone mensen. Een soort 
zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
onbeschaafd, om het eerlijk te zeggen. Slordig in de kleren. Niet zo 
welriekend. Rondzwervend. Wat ruwe mensen. Harde handen. En geen beste 
reputatie.

Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
vooraanstaande mensen… dat het godsdienstig centrum vlakbij lag in de grote 
stad Jeruzalem, dat vermeldt Lucas niet. De boodschap wordt gegeven aan 
herders. Die anderen, de “upper-ten”, komen niet eens op de tweede plaats.

Herders verkondigen. Lucas doet net of zelfs Maria het niet weet, 
want, zo zegt hij, allen stonden verwonderd (dus Maria ook) over wat de 
herders vertelden. Zij zijn degenen die vertellen dat het kind in de kribbe, in 
doeken gewikkeld, dat het de heiland is. Eerste geloofsverkondigers zijn ze. 
Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
ook nog de taak over van de engelen: zij verheerlijken God.
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Maar hoe dan ook, elke dorpeling moest hard werken voor z’n loon. 
En ’s maandags werd de was gedaan, door het moedertje in elk huis. 
Ze poetste, streek de was en stopte sok en kous  
en kookte aan het fornuis. 
Maar midden in ons dorpje, daar stond de school, die hoorde er bij. 
De kinderen leerden rekenen, taal, dictee en schrijven op de lei.  
Zo was ons dorpje vroeger, men leefde met vreugde en soms ook verdriet.  
Maar dat echte knusse dorpje…  
 
Nee, dat vergeet je immers niet. 
 

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

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

De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 
 
Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 
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Bent u ook zo benieuwd naar de communiedag van Jan(tje)? Dat leest u in de 
volgende Rondom Johannes. 

 

Maar hoe dan ook, elke dorpeling moest hard werken voor z’n loon. 
En ’s maandags werd de was gedaan, door het moedertje in elk huis. 
Ze poetste, streek de was en stopte sok en kous  
en kookte aan het fornuis. 
Maar midden in ons dorpje, daar stond de school, die hoorde er bij. 
De kinderen leerden rekenen, taal, dictee en schrijven op de lei.  
Zo was ons dorpje vroeger, men leefde met vreugde en soms ook verdriet.  
Maar dat echte knusse dorpje…  
 
Nee, dat vergeet je immers niet. 
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Natuurlijk werden voor de kinderen ook toen nieuwe kleren gekocht. Al 
lang voor de grote dag zei moeder: “Mènneke, we goan vur jou ès ’t zo ver is, 
samen nar de stad ok ‘n heel mooi communie pèkske kopen.” 

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