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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.
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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.

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.

 

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---

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.

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.

Hoe korter Hendrik, onze kleine wielrenner, de kapelaan naderde, hoe banger 
dat hij zich maakte om die deftige mens voorbij te komen. Toen Hendrik vlak 
achter de kapelaan was, wist hij niet goed of hij rechts of links voorbij zou 
gaan. Hij wiebelde nog van de ene naar de andere kant en reed toen pardoes 
tegen de lange rokken van de kapelaan op. Met een angstkreet riep Hendrik 
nog:”Pas op mijnheer kapelaan daar kom ik aan !!!” Maar het was al te laat. 
Van schrik sprong de kapelaan opzij, maar het stuur van de fiets, dat door 
Hendrik krampachtig werd vastgehouden, bleef tussen zijn lange rokken 
hangen. Hij struikelde en schoot op zijn kop in de sloot en de kleine coureur 
kwam boven op hem. Proestend en ploeterend kwamen ze beide omhoog, met 
het kikkerdril en kroos op hun kop en schouders.
Zijn waardigheid helemaal verliezend, keek de kapelaan Hendrik woest aan en 
bulkte zo hard hij kon: “Verdullemse kwajong, kon je niet bellen?’ Hendrik 
keek de kapelaan beteuterd aan en riep overstuur: ”Ja, ja, dat kan ik wel, marre 
ik kan nog nie goêd sturen!”

Druipend van het vieze slootwater trokken ze samen de fiets uit de sloot. De 
prachtige hoed van de kapelaan dobberde op de golfjes van het slootwater een 
eindje verder, maar Hendrik zag het en sprong weer pardoes in de sloot en 
viste het ding op. “Hier menheer kapelaan, hier hedde d’n hoêd wèr terug. “ 
“Dank je wel menneke,”zei hij en zette de natte hoed op en raapte het 
kerkboek op wat op straat was gevallen. Met grote stappen beende de jonge 
kapelaan terug naar de pastorie, waarbij hij een spoor van het vieze slootwater 
achter zich liet. 
Hendrik liep met de fiets aan de hand huiswaarts.

JAN MIT ‘T ROAKELIEZER

Wist u dat dit blad ook op de website www.johannesxxiii.nl te lezen is?
Het blad is daar ook te downloaden en als u zich via de website opgeeft 
krijgt u het blad automatisch per mail toegezonden.

Hoe korter Hendrik, onze kleine wielrenner, de kapelaan naderde, hoe banger 
dat hij zich maakte om die deftige mens voorbij te komen. Toen Hendrik vlak 
achter de kapelaan was, wist hij niet goed of hij rechts of links voorbij zou 
gaan. Hij wiebelde nog van de ene naar de andere kant en reed toen pardoes 
tegen de lange rokken van de kapelaan op. Met een angstkreet riep Hendrik 
nog:”Pas op mijnheer kapelaan daar kom ik aan !!!” Maar het was al te laat. 
Van schrik sprong de kapelaan opzij, maar het stuur van de fiets, dat door 
Hendrik krampachtig werd vastgehouden, bleef tussen zijn lange rokken 
hangen. Hij struikelde en schoot op zijn kop in de sloot en de kleine coureur 
kwam boven op hem. Proestend en ploeterend kwamen ze beide omhoog, met 
het kikkerdril en kroos op hun kop en schouders.
Zijn waardigheid helemaal verliezend, keek de kapelaan Hendrik woest aan en 
bulkte zo hard hij kon: “Verdullemse kwajong, kon je niet bellen?’ Hendrik 
keek de kapelaan beteuterd aan en riep overstuur: ”Ja, ja, dat kan ik wel, marre 
ik kan nog nie goêd sturen!”

Druipend van het vieze slootwater trokken ze samen de fiets uit de sloot. De 
prachtige hoed van de kapelaan dobberde op de golfjes van het slootwater een 
eindje verder, maar Hendrik zag het en sprong weer pardoes in de sloot en 
viste het ding op. “Hier menheer kapelaan, hier hedde d’n hoêd wèr terug. “ 
“Dank je wel menneke,”zei hij en zette de natte hoed op en raapte het 
kerkboek op wat op straat was gevallen. Met grote stappen beende de jonge 
kapelaan terug naar de pastorie, waarbij hij een spoor van het vieze slootwater 
achter zich liet. 
Hendrik liep met de fiets aan de hand huiswaarts.

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. 

 

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, 
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De èrste communie door: Jan mit ‘t Roakeliezer 
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als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

(Melodie: www.hannalam.in4lessen.nl
Bron: Alles wordt nieuw, Hannah Lam)

We hopen dat de communicanten warm ontvangen worden door de 
geloofsgemeenschap van Weurt. En dat ze zich met veel plezier verder gaan 
voorbereiden en op 3 juni hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen.

Werkgroep Eerste Communie Weurt

Foto: Paul Benschop
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Overweging Bertus Visschedijk tijdens zijn emeritaat op 25 februari 2018

Dierbare medemensen, medeparochianen,

Ik ben altijd gefascineerd geweest met het verhaal van die Emmaüs mensen. 
Het zijn heerlijke mensen en zo gemakkelijk te vergelijken met ons leven en 
bestaan.

Opvallende figuren zijn het niet geweest. Een van hen wordt met name 
genoemd, namelijk Kleopas. De naam van de andere wandelaar blijft 
onbekend, al heeft men natuurlijk allerlei gissingen gemaakt. Een mooie 
oplossing heeft iemand uit de vorige eeuw bedacht: vul je eigen naam in en 
wandel mee. Deze twee wandelaars zijn in ieder geval levensechte mensen 
geweest. Ze treden plotseling op in het verrijzenisverhaal en later horen we 
niets meer van hen. Ze zijn weer verdwenen.

Deze twee wandelaars zijn geweldig teleurgesteld. Dat blijkt wel uit hun 
woorden, en ook uit het feit dat ze niet meer in Jeruzalem willen blijven, en 
dus met lood in de schoenen teruggaan naar hun dorp Emmaüs. Toch was er 
wel alle reden om in Jeruzalem te blijven: het Joodse Paasfeest werd gevierd, 
de gebeurtenissen rond Jezus hadden veel aandacht, en er waren geruchten van 
die morgen: het graf van Jezus was leeg. Deze twee mensen behoorden wel 
niet tot de directe kring van de apostelen, maar wel tot de bredere kring van 
volgelingen van Jezus. 

Toch hadden al deze mensen een prachtige tijd samen gehad. Ze hadden 
grootse verwachtingen, maar nu was alles ineens voorbij. Diep teleurgesteld 
dus. Hoe hadden ze zo naïef kunnen zijn met zo'n rabbi? Hoe hadden ze 
zoveel geloof kunnen gegeven aan het optreden van deze man, die ze zagen 
als de toekomstige koning van Israël?

En dan nog diezelfde morgen het verhaal van de vrouwen bij het graf: het 
lichaam van Jezus was verdwenen. Nu was alles radicaal voorbij voor hen. 
Dus maar terug naar Emmaüs, een illusie armer en een teleurstelling rijker.

Overweging Bertus Visschedijk tijdens zijn emeritaat op 25 februari 2018

Dierbare medemensen, medeparochianen,

Ik ben altijd gefascineerd geweest met het verhaal van die Emmaüs mensen. 
Het zijn heerlijke mensen en zo gemakkelijk te vergelijken met ons leven en 
bestaan.

Opvallende figuren zijn het niet geweest. Een van hen wordt met name 
genoemd, namelijk Kleopas. De naam van de andere wandelaar blijft 
onbekend, al heeft men natuurlijk allerlei gissingen gemaakt. Een mooie 
oplossing heeft iemand uit de vorige eeuw bedacht: vul je eigen naam in en 
wandel mee. Deze twee wandelaars zijn in ieder geval levensechte mensen 
geweest. Ze treden plotseling op in het verrijzenisverhaal en later horen we 
niets meer van hen. Ze zijn weer verdwenen.

Deze twee wandelaars zijn geweldig teleurgesteld. Dat blijkt wel uit hun 
woorden, en ook uit het feit dat ze niet meer in Jeruzalem willen blijven, en 
dus met lood in de schoenen teruggaan naar hun dorp Emmaüs. Toch was er 
wel alle reden om in Jeruzalem te blijven: het Joodse Paasfeest werd gevierd, 
de gebeurtenissen rond Jezus hadden veel aandacht, en er waren geruchten van 
die morgen: het graf van Jezus was leeg. Deze twee mensen behoorden wel 
niet tot de directe kring van de apostelen, maar wel tot de bredere kring van 
volgelingen van Jezus. 

Toch hadden al deze mensen een prachtige tijd samen gehad. Ze hadden 
grootse verwachtingen, maar nu was alles ineens voorbij. Diep teleurgesteld 
dus. Hoe hadden ze zo naïef kunnen zijn met zo'n rabbi? Hoe hadden ze 
zoveel geloof kunnen gegeven aan het optreden van deze man, die ze zagen 
als de toekomstige koning van Israël?

En dan nog diezelfde morgen het verhaal van de vrouwen bij het graf: het 
lichaam van Jezus was verdwenen. Nu was alles radicaal voorbij voor hen. 
Dus maar terug naar Emmaüs, een illusie armer en een teleurstelling rijker.

Pasen 2018

Pasen 2018

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

3

3

Pasen 2018

Pasen 2018

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

30

30

Weurt

Eerste Heilige Communie Weurt
Op zondag 18 maart a.s. stellen twaalf communicanten zichzelf voor aan de 
geloofsgemeenschap van de Heilige Andreas Weurt. Begin dit jaar zijn we de 
voorbereidingen gestart met een speurtocht door de Andreaskerk. Op de 
volgende bijeenkomst zijn we begonnen met het project ‘Maak van mij een 
regenboog’. Een leuk project, waarbij ook veel geknutseld wordt. Zo hebben 
de communicanten bij de laatste bijeenkomst 4 zonnetjes geknutseld voor 
speciale mensen om hen heen. Op deze zonnetjes hebben ze een wens gezet. 
Er zullen veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes trots zijn dat zij zo’n zonnetje hebben gekregen. In het project 
staan ook veel mooie toepasselijke liedjes, als bijvoorbeeld:

Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
Alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
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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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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 
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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 
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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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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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Kerstmis: “wie groot wil worden, moet klein zijn”
Menselijker kan het niet. Een volkstelling. Iedereen op reis. Ook een 
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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 
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(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Hendrik de fietsliefhebber en de jonge kapelaan

Het begon al op jonge leeftijd bij Hendrik. Op zijn achtste verjaardag kreeg hij 
van zijn pa en ma de eerste fiets. Nou dat was een groot cadeau, zo omstreeks 
de dertiger jaren van de vorige eeuw. Het was een mirakel zoals die kleine 
man, na enige maanden van oefenen kon fietsen over de Wurtse velden en de 
dreven. Hendrik was een echte fietsliefhebber. Dus geen duurbetaalde 
profwielrenner. Maar menige coureur zou de vingers 
afbijten, om op hun racefiets met zo’n snelheid vooruit 
te komen. Maar Hendrik kon dat hoor. Hij kon al 
meteen verschrikkelijk hard trappen op z’n nieuwe 
fiets. Het vehikel was wel een beetje op de groei 
gekocht, maar met de beentjes tussen de stang ging het 
prima, want zo ging dat in die tijd. Alleen kon hij in het 
begin nog niet goed sturen en dat zou een geweldige 
tegenvaller voor hem worden.

Maar alla, hij was immers nog jong. Elke dag ging papa met hem op de dijk 
een beetje trainen, zodat hij niet te hard over de weg heen en weer zwalkte. Na 
de eerste lessen ging het nog niet zo best en het menneke brulde als een mager
verreke toen hij voor de vijfde keer van de fiets afdonderde en hard bulkte: ”Ik 
heb die rotfiets nie mèr nodig!!!’ Maar Hendrik was van goeie wil en een paar 
dagen na zijn verjaardag was hij toch al zo ver dat hij al zelf op kon stappen en 
na aanmoedigen van mama alleen ging fietsen. Hij fietste wiebelend over de 
dijk en sloeg pardoes rechts af, over de afweg, de Scharsestraat op. En dat zou 
grote gevolgen hebben. En wat gebeurde er ?

Een veertig meter voor Hendrik, liep de jonge kapelaan, die pas een paar 
weken in Weurt was gekomen als assistent van de ouwe pastoor. De kapelaan 
liep rustig te brevieren. Met zijn mooie nieuwe zwarte pij aan en zijn 
blinkende zwarte sjerp om, zag de jonge pater er netjes uit. De prachtige witte 
boord om zien hals en de grote ronde hoed met een prachtige pluim er aan, 
gaven hem een deftig aanzien. Dat voelde de kapelaan schijnbaar ook aan, 
want elke keer als hij een blad omsloeg van zijn gebedenboek, keek hij 
stiekem onder de rand van de hoed uit, of dat hij ook gezien werd. 
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als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

(Melodie: www.hannalam.in4lessen.nl
Bron: Alles wordt nieuw, Hannah Lam)

We hopen dat de communicanten warm ontvangen worden door de 
geloofsgemeenschap van Weurt. En dat ze zich met veel plezier verder gaan 
voorbereiden en op 3 juni hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen.

Werkgroep Eerste Communie Weurt

Foto: Paul Benschop
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Overweging Bertus Visschedijk tijdens zijn emeritaat op 25 februari 2018

Dierbare medemensen, medeparochianen,

Ik ben altijd gefascineerd geweest met het verhaal van die Emmaüs mensen. 
Het zijn heerlijke mensen en zo gemakkelijk te vergelijken met ons leven en 
bestaan.

Opvallende figuren zijn het niet geweest. Een van hen wordt met name 
genoemd, namelijk Kleopas. De naam van de andere wandelaar blijft 
onbekend, al heeft men natuurlijk allerlei gissingen gemaakt. Een mooie 
oplossing heeft iemand uit de vorige eeuw bedacht: vul je eigen naam in en 
wandel mee. Deze twee wandelaars zijn in ieder geval levensechte mensen 
geweest. Ze treden plotseling op in het verrijzenisverhaal en later horen we 
niets meer van hen. Ze zijn weer verdwenen.

Deze twee wandelaars zijn geweldig teleurgesteld. Dat blijkt wel uit hun 
woorden, en ook uit het feit dat ze niet meer in Jeruzalem willen blijven, en 
dus met lood in de schoenen teruggaan naar hun dorp Emmaüs. Toch was er 
wel alle reden om in Jeruzalem te blijven: het Joodse Paasfeest werd gevierd, 
de gebeurtenissen rond Jezus hadden veel aandacht, en er waren geruchten van 
die morgen: het graf van Jezus was leeg. Deze twee mensen behoorden wel 
niet tot de directe kring van de apostelen, maar wel tot de bredere kring van 
volgelingen van Jezus. 

Toch hadden al deze mensen een prachtige tijd samen gehad. Ze hadden 
grootse verwachtingen, maar nu was alles ineens voorbij. Diep teleurgesteld 
dus. Hoe hadden ze zo naïef kunnen zijn met zo'n rabbi? Hoe hadden ze 
zoveel geloof kunnen gegeven aan het optreden van deze man, die ze zagen 
als de toekomstige koning van Israël?

En dan nog diezelfde morgen het verhaal van de vrouwen bij het graf: het 
lichaam van Jezus was verdwenen. Nu was alles radicaal voorbij voor hen. 
Dus maar terug naar Emmaüs, een illusie armer en een teleurstelling rijker.
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Weurt

Eerste Heilige Communie Weurt
Op zondag 18 maart a.s. stellen twaalf communicanten zichzelf voor aan de 
geloofsgemeenschap van de Heilige Andreas Weurt. Begin dit jaar zijn we de 
voorbereidingen gestart met een speurtocht door de Andreaskerk. Op de 
volgende bijeenkomst zijn we begonnen met het project ‘Maak van mij een 
regenboog’. Een leuk project, waarbij ook veel geknutseld wordt. Zo hebben 
de communicanten bij de laatste bijeenkomst 4 zonnetjes geknutseld voor 
speciale mensen om hen heen. Op deze zonnetjes hebben ze een wens gezet. 
Er zullen veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes trots zijn dat zij zo’n zonnetje hebben gekregen. In het project 
staan ook veel mooie toepasselijke liedjes, als bijvoorbeeld:

Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
Alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
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Er zullen veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes trots zijn dat zij zo’n zonnetje hebben gekregen. In het project 
staan ook veel mooie toepasselijke liedjes, als bijvoorbeeld:

Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
Alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,

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.
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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 
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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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 
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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.
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spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en allerlei randkarweitjes 
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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. 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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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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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 
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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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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 
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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 
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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 

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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als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

(Melodie: www.hannalam.in4lessen.nl
Bron: Alles wordt nieuw, Hannah Lam)

We hopen dat de communicanten warm ontvangen worden door de 
geloofsgemeenschap van Weurt. En dat ze zich met veel plezier verder gaan 
voorbereiden en op 3 juni hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen.

Werkgroep Eerste Communie Weurt

Foto: Paul Benschop
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Overweging Bertus Visschedijk tijdens zijn emeritaat op 25 februari 2018

Dierbare medemensen, medeparochianen,

Ik ben altijd gefascineerd geweest met het verhaal van die Emmaüs mensen. 
Het zijn heerlijke mensen en zo gemakkelijk te vergelijken met ons leven en 
bestaan.

Opvallende figuren zijn het niet geweest. Een van hen wordt met name 
genoemd, namelijk Kleopas. De naam van de andere wandelaar blijft 
onbekend, al heeft men natuurlijk allerlei gissingen gemaakt. Een mooie 
oplossing heeft iemand uit de vorige eeuw bedacht: vul je eigen naam in en 
wandel mee. Deze twee wandelaars zijn in ieder geval levensechte mensen 
geweest. Ze treden plotseling op in het verrijzenisverhaal en later horen we 
niets meer van hen. Ze zijn weer verdwenen.

Deze twee wandelaars zijn geweldig teleurgesteld. Dat blijkt wel uit hun 
woorden, en ook uit het feit dat ze niet meer in Jeruzalem willen blijven, en 
dus met lood in de schoenen teruggaan naar hun dorp Emmaüs. Toch was er 
wel alle reden om in Jeruzalem te blijven: het Joodse Paasfeest werd gevierd, 
de gebeurtenissen rond Jezus hadden veel aandacht, en er waren geruchten van 
die morgen: het graf van Jezus was leeg. Deze twee mensen behoorden wel 
niet tot de directe kring van de apostelen, maar wel tot de bredere kring van 
volgelingen van Jezus. 

Toch hadden al deze mensen een prachtige tijd samen gehad. Ze hadden 
grootse verwachtingen, maar nu was alles ineens voorbij. Diep teleurgesteld 
dus. Hoe hadden ze zo naïef kunnen zijn met zo'n rabbi? Hoe hadden ze 
zoveel geloof kunnen gegeven aan het optreden van deze man, die ze zagen 
als de toekomstige koning van Israël?

En dan nog diezelfde morgen het verhaal van de vrouwen bij het graf: het 
lichaam van Jezus was verdwenen. Nu was alles radicaal voorbij voor hen. 
Dus maar terug naar Emmaüs, een illusie armer en een teleurstelling rijker.
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Weurt

Eerste Heilige Communie Weurt
Op zondag 18 maart a.s. stellen twaalf communicanten zichzelf voor aan de 
geloofsgemeenschap van de Heilige Andreas Weurt. Begin dit jaar zijn we de 
voorbereidingen gestart met een speurtocht door de Andreaskerk. Op de 
volgende bijeenkomst zijn we begonnen met het project ‘Maak van mij een 
regenboog’. Een leuk project, waarbij ook veel geknutseld wordt. Zo hebben 
de communicanten bij de laatste bijeenkomst 4 zonnetjes geknutseld voor 
speciale mensen om hen heen. Op deze zonnetjes hebben ze een wens gezet. 
Er zullen veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes trots zijn dat zij zo’n zonnetje hebben gekregen. In het project 
staan ook veel mooie toepasselijke liedjes, als bijvoorbeeld:

Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
Alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
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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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Deze twee wandelaars hebben tot op de dag van vandaag vele "collega's": 
- mensen teleurgesteld in idealen en verwachtingen, in hun hoop en liefde, in 

mensen en meningen, in het instituut van de kerk, in mensen die zich 
Christenen noemen en niet Christelijk handelen.

- mensen teleurgesteld, omdat ze het niet meer zien zitten, ze niets begrijpen 
van het leven en van zichzelf, ze zich dwaas of gek voelen geloof te hechten 
aan wat hun is geleerd door ouders, onderwijzers en pastoors, of wie dan 
ook. 

- mensen teleurgesteld in God, geloof en kerk, omdat hun gebeden en 
verwachtingen niet zijn verhoord.

Zoals Kleopas en zijn onbekende vriend zouden deze mensen ook nu kunnen 
zeggen: laten we er maar een punt achter zetten.

En onderweg naar Emmaüs wordt er heel wat afgepraat. Ze communiceren 
met elkaar. De beide wandelaars spraken tezamen onder elkaar, ze laten zich 
elkaar informeren en corrigeren: men treft elkaar, het isolement is wel 
doorbroken. Ze waren er nog steeds vol van, van wat er allemaal gebeurd
was in de laatste jaren en vooral de laatste dagen: Jezus' optreden in Israël, de 
laatste dagen van Jezus, zijn gevangenneming, verhoor, lijden, kruisiging, 
dood, begrafenis, en nu ook de geruchten van het lege graf.

En dan komt daar die vreemdeling, die onbekende. De twee wandelaars 
merken nauwelijks dat er iemand met mee komt lopen, zo druk zijn ze zelf in 
gesprek. De vreemdeling hoort het allemaal aan. En die twee wandelaars zijn 
wel opgelucht dat ze het nu ook kunnen delen met een ander, en dat lucht op. 
En de vreemdeling neemt nu de leiding en probeert hen te troosten en gaat het 
gesprek nu beheersen.
We weten allemaal uit het verhaal van Evangelie hoe het afloopt. Die 
vreemdeling, die medemens is de verrezen Jezus. Tot die ontdekking kwamen 
ze s ‘avonds bij het avondeten, en toen konden ze hun geluk niet op en renden 
in het donker terug naar Jeruzalem.

Wat doen we met dit verhaal? In Indonesië heb ik het bezinningsgebouw waar 
ik tien jaar heb mogen werken, Huize Emaus genoemd, met de bedoeling dat 
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Weurt

Eerste Heilige Communie Weurt
Op zondag 18 maart a.s. stellen twaalf communicanten zichzelf voor aan de 
geloofsgemeenschap van de Heilige Andreas Weurt. Begin dit jaar zijn we de 
voorbereidingen gestart met een speurtocht door de Andreaskerk. Op de 
volgende bijeenkomst zijn we begonnen met het project ‘Maak van mij een 
regenboog’. Een leuk project, waarbij ook veel geknutseld wordt. Zo hebben 
de communicanten bij de laatste bijeenkomst 4 zonnetjes geknutseld voor 
speciale mensen om hen heen. Op deze zonnetjes hebben ze een wens gezet. 
Er zullen veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes trots zijn dat zij zo’n zonnetje hebben gekregen. In het project 
staan ook veel mooie toepasselijke liedjes, als bijvoorbeeld:
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Alle, alle kinderen.
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niemand mag hen hinderen,
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bij Mij binnenlopen.
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over alle wegen.
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houd ze toch niet tegen,
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gaan ook voor hen open,

Weurt

Eerste Heilige Communie Weurt
Op zondag 18 maart a.s. stellen twaalf communicanten zichzelf voor aan de 
geloofsgemeenschap van de Heilige Andreas Weurt. Begin dit jaar zijn we de 
voorbereidingen gestart met een speurtocht door de Andreaskerk. Op de 
volgende bijeenkomst zijn we begonnen met het project ‘Maak van mij een 
regenboog’. Een leuk project, waarbij ook veel geknutseld wordt. Zo hebben 
de communicanten bij de laatste bijeenkomst 4 zonnetjes geknutseld voor 
speciale mensen om hen heen. Op deze zonnetjes hebben ze een wens gezet. 
Er zullen veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes trots zijn dat zij zo’n zonnetje hebben gekregen. In het project 
staan ook veel mooie toepasselijke liedjes, als bijvoorbeeld:

Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
Alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,

Weurt

Eerste Heilige Communie Weurt
Op zondag 18 maart a.s. stellen twaalf communicanten zichzelf voor aan de 
geloofsgemeenschap van de Heilige Andreas Weurt. Begin dit jaar zijn we de 
voorbereidingen gestart met een speurtocht door de Andreaskerk. Op de 
volgende bijeenkomst zijn we begonnen met het project ‘Maak van mij een 
regenboog’. Een leuk project, waarbij ook veel geknutseld wordt. Zo hebben 
de communicanten bij de laatste bijeenkomst 4 zonnetjes geknutseld voor 
speciale mensen om hen heen. Op deze zonnetjes hebben ze een wens gezet. 
Er zullen veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes trots zijn dat zij zo’n zonnetje hebben gekregen. In het project 
staan ook veel mooie toepasselijke liedjes, als bijvoorbeeld:

Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
Alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,

Weurt

Eerste Heilige Communie Weurt
Op zondag 18 maart a.s. stellen twaalf communicanten zichzelf voor aan de 
geloofsgemeenschap van de Heilige Andreas Weurt. Begin dit jaar zijn we de 
voorbereidingen gestart met een speurtocht door de Andreaskerk. Op de 
volgende bijeenkomst zijn we begonnen met het project ‘Maak van mij een 
regenboog’. Een leuk project, waarbij ook veel geknutseld wordt. Zo hebben 
de communicanten bij de laatste bijeenkomst 4 zonnetjes geknutseld voor 
speciale mensen om hen heen. Op deze zonnetjes hebben ze een wens gezet. 
Er zullen veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes trots zijn dat zij zo’n zonnetje hebben gekregen. In het project 
staan ook veel mooie toepasselijke liedjes, als bijvoorbeeld:

Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
Alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,

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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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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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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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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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 
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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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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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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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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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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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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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mensen, die hier een cursus volgden, enthousiast weer terug gingen naar hun 
eigen kampong, om daar het Blijde Boodschap van het geloof gestalte te 
geven aan hun dorpsgenoten. En we vroegen ons af: wie wil ik zelf zijn? die 
onbekende Emmaüsganger of die vreemdeling. Voor beiden was er interesse.
- Velen voelden zich thuis bij die teleurgestelde Emmaüsgangers die het 

allemaal niet zagen zitten.
- Velen voelden zich ook wel die vreemdeling of die medemens die mensen 

opbeurt en troost.

De laatste 25 jaar hier in het Land van Maas en Waal, en dan vooral in Ewijk 
en Winssen, heb ik geprobeerd die vreemdeling, die medemens, te zijn voor 
vele mensen in hun lief en leed. Maar ik voelde me soms ook wel die 
onbekende Emmaüsganger, die teleurgesteld was in zijn geloof, hoop of 
verwachting, maar dan ook ondervond ik opbeuring en troost van een 
vreemdeling, een medemens of medemensen, die me weer enthousiasme
gaven om door te gaan. En die vreemdelingen of medemensen, dat waren 
jullie, parochianen, collega's, bekenden, en ook mijn familie.

Donderdag a.s. (1 Maart) zet ik een punt achter mijn actieve werk als pastor, 
en daarom wil ik u allen bedanken voor het EMMAÜSGEVOEL, dat ik steeds 
ervaren heb in mijn werk. Dank u allen dat ik die 'vreemdeling of medemens' 
mocht zijn voor u, en dat ik ook die teleurgestelde Emmaüsganger mocht zijn, 
en dat u dan die vreemdeling was voor mij, die mij weer enthousiasme gaf om 
door te gaan. Dank u allen dat we probeerden om een volkskerk te zijn, samen 
Gods volk onderweg.

Een kwart eeuw jeugd en studie.
Een kwart eeuw op Borneo.
Een kwart eeuw in het Land van maas en Waal.
Ik begin nu aan mijn laatste kwart.

Dank u wel allemaal.
Bertus Visschedijk
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In deze bijeenkomst geven wij uitleg over de symbolische betekenis van de 
Palmpasenstok. Wil je meedoen? Geef je dan op via email: 
verhalenuurtje@gmail.com. ‘Het Verhalenuurtje’ heeft 1x per 2 maanden een 
bijeenkomst voor alle kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 van de basisschool. 
Wil je hierover meer weten dan kun je contact opnemen Rosy (024-6777454) 
of Gerda (024-6777536) of stuur een email naar verhalenuurtje@gmail.com.

Amaidhi

Beste mensen, Zoals bij jullie wellicht bekend, vertrekken wij, Peter en Dilia, 
op 27 april naar India om de projecten van Amaidhi te bezoeken. De
vormelingen in de parochie ondersteunen deze stichting. 3 van onze projecten 
worden gerund door zusters van de orde Fransiscan sisters of St. Joseph (dr. sr 
Rexline in St. Thomas Hospital, sr. Leo Josephine in St Josephs Hospital en 
sr. Auxilia in de Don Bosco school en moeder overste sr. Arockiam.). We 
weten uit ervaring dat de zusters heel erg blij zijn met rozenkransen, 
scapulieren, katholieke afbeeldingen op kaarten, speldjes, medailles etc.

Heeft u nog iets thuis liggen waar u niet echt aan gehecht bent en graag wilt 
doneren aan de zusters? Dan nemen we dit graag mee! We kunnen alles 
gebruiken want per project zijn er heel veel zusters waarmee we ook bevriend 
zijn, die hierboven niet genoemd zijn. Alles is welkom wat niet te zwaar noch 
te groot is.

U kunt tot 15 april de materialen in een envelop in de brievenbus van de 
pastorie in Beuningen, Dorpssingel 2, doen met vermelding van Stichting 
Amaidhi. Alvast hartelijk bedankt!!, 

met vriendelijke groet,
Peter en Dilia Deurloo
Stichting Amaidhi / Amaidhi Foundation
info@amaidhi.nl
www.amaidhi.nl
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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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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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tot de tollenaars, de zondaars, de kleinsten, de herders… 

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

Deze laatste zondag van februari, 25 februari 2018, luidde de eerste maart in, 
de dag dat Bertus Visschedijk met emeritaat ging. De viering die hij hiervoor 
had voorbereid was sprekend. Ik voelde zijn hart en ziel. De prachtige 
verwijzingen die hij gebruikte waren van deze tijd. Denkt u eens terug aan de 
eerste lezing, de brief van Paulus gericht aan de mensen van Rome, waarin 
werd geappelleerd aan het tonen van respect, het bieden van hulp en bovenal 
het uitdragen van christelijke waarden. De Emmaüsgangers, het verhaal 
waarin je je eigen naam kunt invullen, aldus Pastoor Visschedijk. En niet te 
vergeten de overwegingen van pastoor Visschedijk zelf, waarin hij de 
genoemde verwijzingen verbond aan zijn eigen leven. Hij benoemde dat 
dingen goed, maar soms ook fout zijn gegaan en hoe belangrijk reflectie is. Ik 
heb genoten, maar was ook blij te horen dat Bertus Visschedijk als ZZP-er 
(Zielzorger Zonder Parochie) met ons wil blijven reflecteren op het geloven in 
deze tijd en de eeuwigheid.
De koren Sursum Corda en Vita Nova onder leiding van respectievelijk Nico 
Adriaens en Arnold Tromp hebben de viering compleet gemaakt. 
Dank hiervoor.

Nu zult u denken "dit verhaal ken ik toch al". Klopt inderdaad, maar niet 
iedereen heeft het gehoord. Niet iedereen was erbij en tot mijn grote spijt heeft 
de helft van de kerkgangers mijn dankwoord aan Bertus Visschedijk niet 
kunnen verstaan door de slechte akoestiek. Ik had duidelijker moeten spreken.

Daarom nogmaals dank aan iedereen die deze viering heeft vorm gegeven. In 
het bijzonder zeg ik natuurlijk dank aan pastoor Bertus Visschedijk die velen 
van ons heeft bijgestaan in lief en leed en dat heeft gedaan van uit zijn hart en 
ziel.

Allard Hosman
Vice voorzitter van het parochiebestuur
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- maar evenzeer in elkaar. Twee zaken die wat mij betreft onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. 

Iemand vroeg me: 'Wat ga je de eerste tijd in de parochie doen...?' Tsja, wat ga 
je doen...? Eerst maar eens even wennen. Kennis maken. Luisteren. Mensen 
ontmoeten. Dat soort zaken vooral. Maar tegelijkertijd weet ik ook al wat ik 
niet ga doen - en dat is dingen alleen doen. En wat dat betreft zit het volgens 
mij in de parochie wel snor. Is er - mede door de inzet van mijn voorgangers -
sprake van een groot en diep geworteld besef dat we SAMEN kerk zijn. Dat 
we - juist voor een tijd als de onze - een prachtige boodschap hebben, maar dat 
we die alleen in gezamenlijkheid kunnen uitdragen. In daad en in woord. 
Inderdaad, in die volgorde. En dat besef, die overtuiging moeten we koesteren. 
Laten we dus de komende jaren samen op weg gaan. En met elkaar bouwen 
aan een hartelijke, gastvrije, open en aanstekelijke geloofsgemeenschap. 
U, jij en ik. 

Een hartelijke groet en heel graag tot bij gelegenheid! Ruud Roefs

Palmpasenoptocht
Op zondag 25 maart is het Palmpasen. De werkgroep ‘Het 
Verhalenuurtje’ organiseert hiervoor op 25 maart om 9.30 
uur een Palmpasenbijeenkomst in het koetshuis van de 
pastorie tegenover de Corneliuskerk, Dorpssingel 2, te 
Beuningen met daarna een Palmpasenoptocht in de kerk.
Heb je zin om mee te doen, maak dan zelf een 
Palmpasenstok en kom naar het koetshuis.
Wat heb je nodig voor een Palmpasenstok:

• Voor het kruis zijn twee stokken/latten nodig van ca. 75cm en 50 
cm lang. Je kunt het kruis verven of omwikkelen met geel en groen 
crêpepapier.

• een broodhaan voor boven op de stok
• palmtakjes
• 2 sinaasappelen of mandarijnen
• 12 pinda’s / 30 rozijnen / paaseitjes
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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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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.

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 
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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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Samen onderweg naar het Vormsel op 14 april.

Op 23 januari is een groep van 23 kinderen begonnen aan de voorbereidingen 
voor het H. Vormsel. Dit sacrament zal op zaterdagavond 14 april aan hen 
worden toegediend tijdens een eucharistieviering in de H. Corneliuskerk in 
Beuningen. Deze viering zal om 18.30 beginnen.
Deze kinderen zijn afkomstig uit alle vier de geloofsgemeenschappen van 
onze parochie en zijn zo letterlijk "samen onderweg". Tijdens de 
bijeenkomsten op de dinsdag- en woensdagavonden werken zij samen steeds 
aan een hoofdstuk uit het vormselproject. Hiermee onderzoeken wij met de 
kinderen wat het katholieke, christelijke geloof inhoudt en wat het voor ons 
betekenen kan.
Naast het werken uit dit project gaan wij ook bekijken wat er in ons 
kerkgebouw allemaal te zien is en we vergelijken dit met de protestantse kerk. 
Daar zijn de rituelen, en daardoor ook de inrichting van hun kerk, heel anders. 
Doordat de kinderen ook aan de dominee alles mogen vragen wat ze weten 
willen is dit elke keer weer een hele interessante avond. Op 27 februari hebben 
wij Peter en Dilia van de Stichting Amaidhi ontvangen. Zij hebben vertelt 
over het leven in en rond het opvanghuis Karunalaja in Chennai, in India. Dit 
is een opvanghuis voor straatkinderen. De vormelingen gaan het 
schooltassenproject van Amaidhi steunen. Door zelf geld in te zamelen met 
kleine karweitjes en dergelijke maken de vormelingen mogelijk dat er in India 
schooltassen gekocht kunnen worden voor kinderen die zonder zo’n tas niet 
naar school zouden kunnen gaan. Ook de opbrengst van de collecte tijdens de 
voorstelviering is naar dit doel gegaan. Zo zijn niet alleen de kinderen uit de 
vier kerken uit Beuningen samen onderweg, maar verbinden wij ons ook met 
kinderen uit minderbedeelde delen van de wereld.

Bedevaart Witten
Op zaterdag 12 mei 2018 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 78e keer 
op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem.
Het thema voor de komende bedevaart is: Zorg voor uw naasten.
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook 
schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.
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Het thema voor de komende bedevaart is: Zorg voor uw naasten.
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schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.

Inmiddels ben ik alweer bijna elf jaar werkzaam in Rijnstate. Intensief, 
boeiend en dankbaar werk. Ontmoetingen met patiënten en hun familieleden, 
begeleiding van zieken en stervenden, levensverhalen die me werden 
toevertrouwd, het voorgaan in onze zondagsvieringen, het contact met artsen, 
verpleegkundigen en niet te vergeten onze vrijwilligers (mensen van goud, 75 
in getal!) alles bij elkaar kijk ik terug op een heel rijke tijd. Een tijd ook, zo 
stel ik vast, die het nodige met me gedaan heeft. Met name de laatste jaren heb 
ik mogen ervaren dat mijn pastorale hart eigenlijk altijd is blijven kloppen –
en dat het verlangen om het priesterschap weer op te nemen langzaam maar 
zeker terugkwam. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 

Vijftien jaar na mijn uittrede voelde ik dat ik er klaar voor was om 'terug te 
keren'. Een jaar geleden heb ik dan ook contact opgenomen met bisschop De 
Korte en deze mijn verhaal en verlangen voorgelegd. Hij stond open voor mijn 
vraag, maar meende tevens dat het goed was hier ook rustig de tijd voor te 
nemen. In gezamenlijk overleg is er toen een ‘traject van terugkeer’ opgezet –
met een positief resultaat als gevolg. Op 27 december jongstleden gaf de 
bisschop te kennen er het volste vertrouwen in te hebben – en vertrouwde me 
meteen, bij wijze van kerstgeschenk, de parochie Johannes XXIII toe...! 

Eind april, begin mei zal ik vermoedelijk de 'officiële' start kunnen maken. Op 
24 januari heb ik alvast kennis gemaakt met het parochiebestuur. De ontvangst 
was allerhartelijkst en het vertrouwen is wederzijds. Ik ben onder de indruk
van de kwaliteiten van het bestuur, van dat wat er de laatste jaren bereikt is 
(zeker waar het zoiets moeilijks als een fusieproces betreft), maar ook van de 
wijze waarop een klein leger van vrijwilligers in elk van de vier 
geloofsgemeenschappen de zaak gaande heeft gehouden. 
Heel veel respect hiervoor! Dank! 

Wat de toekomst brengen gaat, weet niemand van ons. 'God mag het weten...', 
zeggen we dan. En misschien is dat laatste toch zo gek nog niet. Ik ben ervan 
overtuigd dat 'vertrouwen' de eerste bouwsteen dient te zijn van het fundament 
waarop we onze geloofsgemeenschap in de steigers zetten. Vertrouwen in God 
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Samen onderweg naar het Vormsel op 14 april.

Op 23 januari is een groep van 23 kinderen begonnen aan de voorbereidingen 
voor het H. Vormsel. Dit sacrament zal op zaterdagavond 14 april aan hen 
worden toegediend tijdens een eucharistieviering in de H. Corneliuskerk in 
Beuningen. Deze viering zal om 18.30 beginnen.
Deze kinderen zijn afkomstig uit alle vier de geloofsgemeenschappen van 
onze parochie en zijn zo letterlijk "samen onderweg". Tijdens de 
bijeenkomsten op de dinsdag- en woensdagavonden werken zij samen steeds 
aan een hoofdstuk uit het vormselproject. Hiermee onderzoeken wij met de 
kinderen wat het katholieke, christelijke geloof inhoudt en wat het voor ons 
betekenen kan.
Naast het werken uit dit project gaan wij ook bekijken wat er in ons 
kerkgebouw allemaal te zien is en we vergelijken dit met de protestantse kerk. 
Daar zijn de rituelen, en daardoor ook de inrichting van hun kerk, heel anders. 
Doordat de kinderen ook aan de dominee alles mogen vragen wat ze weten 
willen is dit elke keer weer een hele interessante avond. Op 27 februari hebben 
wij Peter en Dilia van de Stichting Amaidhi ontvangen. Zij hebben vertelt 
over het leven in en rond het opvanghuis Karunalaja in Chennai, in India. Dit 
is een opvanghuis voor straatkinderen. De vormelingen gaan het 
schooltassenproject van Amaidhi steunen. Door zelf geld in te zamelen met 
kleine karweitjes en dergelijke maken de vormelingen mogelijk dat er in India 
schooltassen gekocht kunnen worden voor kinderen die zonder zo’n tas niet 
naar school zouden kunnen gaan. Ook de opbrengst van de collecte tijdens de 
voorstelviering is naar dit doel gegaan. Zo zijn niet alleen de kinderen uit de 
vier kerken uit Beuningen samen onderweg, maar verbinden wij ons ook met 
kinderen uit minderbedeelde delen van de wereld.

Bedevaart Witten
Op zaterdag 12 mei 2018 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 78e keer 
op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem.
Het thema voor de komende bedevaart is: Zorg voor uw naasten.
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook 
schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.
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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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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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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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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”) 

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. 
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Beuningen

Introductiebrief Ruud Roefs

Beste mensen, Het is voor het eerst dat ik me tot u mag richten als nieuw 
aangewezen pastor voor de parochie Johannes XXIII. Een heel bijzonder 
gevoel. Neemt u dat van mij aan. Zeker omdat ik absoluut niet verwacht had 
dat ik uitgerekend deze benoeming zou krijgen. Toen ik op kerstavond – op 
verzoek van pastor Bertus Visschedijk – mocht voorgaan in Ewijk en 
Winssen, kon ik niet vermoeden (het is ook niet eens bij me opgekomen) dat 
ik nauwelijks drie dagen later van bisschop Gerard de Korte de vraag zou 
krijgen of ik bereid was Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt onder mijn 
hoede te nemen. Het leven zit vol verrassingen...! Dat blijkt weer eens te meer. 

Voor sommigen van u ben ik geen volslagen onbekende – en trouwens, ook 
het omgekeerde is het geval. Van 1993 tot 1999 was ik pastor in de toen nog 
zelfstandige parochies van Druten en Puiflijk. In 1999 ben ik ingetreden in de 
orde der kapucijnen, om deze in 2002 weer te verlaten. In hetzelfde jaar heb ik 
tevens het priesterambt neergelegd. Geen eenvoudige stap, zoals u begrijpen 
zult. 

Van 2002 tot en met 2009 ben ik – woonachtig in Batenburg, op de 
benedenverdieping van de voormalige protestantse pastorie – als docent 
levensbeschouwing verbonden geweest aan het Maas Waalcollege te Wijchen, 
een baan die ik vanaf 2007 combineerde met een aanstelling als geestelijk 
verzorger / ziekenhuispastor in Ziekenhuis Rijnstate (Arnhem). In 2009 werd 
mijn aanstelling in Arnhem uitgebreid (zo goed als full time) en heb ik het 
onderwijs vaarwel gezegd. Niet dat het laatste me niet goed afging, maar mijn 
hart lag en ligt toch vooral in het pastoraat. 
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Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, 
die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië overleden is.
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken, kan zich aanmelden 
bij:
Door Willems - Engelen, Bernhardstraat 53, Beuningen, 0246773546 of
Jopie de Waal - Engelen, Laan 1945 18, Weurt, 0246771384.
De laatste dag van aanmelding is vrijdag 13 april 2018.
Prijs: Volwassenen € 19,50 - Jongeren t/m 15 jaar € 10,00
Een hartelijke groet aan allen en we hopen u weer allemaal te mogen 
ontmoeten.

Stille Omgang 2018 
Op de avond van 17 Maart 2018 komen duizenden bedevaartgangers uit het 
hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de 
Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van 
Amsterdam. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig feestelijke 
eucharistievieringen bij, in een van de zeven binnenstads kerken. Het motto, 
de intentie voor de Omgang van dit jaar luidt: Eucharistie = Liefde. De
jongerenpelgrims hebben in de Mozes Aaronkerk hun eigen viering. 

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude kerk in 1345 liep, 
nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke 
geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de 
christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881door 
een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in 
Nederland. Uniek aan deze toch zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk 
vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden 
gelovigen. De omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met 
Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor 
onderweg. Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl
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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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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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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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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 
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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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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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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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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 
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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 
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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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(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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belangstellenden zouden ook langs de van Heemstraweg tot Beneden Leeuwen 
kunnen opstappen. rond 1.uur zondag morgen vertrekt de bus weer uit 
Amsterdam terug naar huis. Kosten voor deelname bedragen: € 20.00 

Voor deelname opgeven: Antoon Fleuren 0487-521239, Harry v.d. Heuy
06-20449482, Helma Brants 0487-522730 of Ria Reuvers 0487-521758 

Vastenactie 2018
Tijdens de Vastenactie 2018 zamelen we geld in voor een project in Mbala in 
Zambia (Afrika). De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria helpen 
daar kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben. Meer informatie vindt 
u op: www.vastenactie.nl
In Ewijk en Winssen zullen de zakjes voor uw bijdrage aan deze actie bezorgd 
worden samen met het parochieblad. In Ewijk kunt u de zakjes inleveren bij 
de pastorie, in Winssen in de Mariakapel. De geloofsgemeenschap in 
Beuningen vraagt in hun vastenactie een bijdrage voor het project van de 
Stichting Amaidhi in India. www.amaidhi.nl

Bedevaarten naar Renkum
Maria van Renkum, oftewel Onze Lieve Vrouw van Renkum, is de naam
waaronder de heilige Maria, de moeder van Jezus, in Renkum vereerd wordt. 
Centraal in deze verering staat een prachtig beeld van haar, vermoedelijk in de 
14e eeuw vervaardigd. Volgens een overlevering zou dit ”op miraculeuze 
wijze” rond 1380 naar Renkum zijn gekomen. Reeds toen was het dorp 
Renkum, tussen Arnhem en Wageningen gelegen, een bekend bedevaartsoord 
dat pelgrims van heinde en verre aantrok. Er was sprake van wonderen. In de 
tijd van de Reformatie, na de beeldenstorm, werd het beeld naar elders in 
veiligheid gebracht. Meer dan drie eeuwen later, in 1928, kon het beeld 
terugkeren naar Renkum. Het kreeg een eigen kapel in de parochiekerk Onze 
Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Onmiddellijk trok het weer pelgrims aan, 
die bij dit beeld van Maria inspiratie en troost vinden. Maria heeft hier dan 
ook tevens de titel: ’Moeder van Toevlucht’. 
Wat is er te zien in Renkum?
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samen in Waelwick om de ochtend af te sluiten met een kopje koffie of thee.
Kosten; 1 euro. En dat nu al 10 jaar lang. Onlangs was er dus een jubileum. 

Mocht u interesse hebben in het deelnemen aan deze sportieve activiteit, dan 
bent u welkom. Het is raadzaam te beginnen met de groep van 9.30u. Let er 
wel op dat u op tijd komt, want men vertrekt stipt. Wie te laat komt, heeft 
pech. Afzeggen is niet noodzakelijk. U kunt na een tijdje eventueel 
overstappen naar de eerdere groep. Het is niet verplicht om met stokken te 
lopen, gewoon wandelen mag ook.

Na 10 jaar heeft de groep haar bestaansrecht wel bewezen. Op de foto zijn de 
deelnemers uit beide groepen gezamenlijk na de wandeling aan het genieten 
van de koffie of thee. De totale groep bestaat uit ongeveer 15 deelnemers.

Afsluiting 100-Jarig jubileum Kerk Ewijk
Op 1 oktober 2017 hebben we op grootse wijze het feit herdacht dat onze kerk 
100 jaar geleden werd ingewijd. Na een lange aanloopperiode waarin zo’n 20 
vergaderingen gehouden zijn en er veel geregeld en onderzocht moest worden 
kunnen we terugblikken op een geslaagd jubileum. De eucharistieviering in de 
kerk werd geleid door onze Bisschop Gerard de Korte en een aantal 
plaatselijke geestelijken. Na de mis werd het eerste exemplaar van het 
jubileumboek, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt, uitgereikt aan de 
Bisschop. Daarna kon men in de kerk genieten van een kop koffie of thee met 
een petit-four. De verdere catering werd verzorgd door Hubert. Er vond een 
beamerpresentatie over de kerk plaats en het jubileumboek werd gratis aan de 
vrijwilligers uitgereikt. Er had ook een voorinschrijving plaatsgevonden en 
samen met de overige belangstellenden konden zij zich na betaling van €15,-
de trotse bezitter van het jubileumboek noemen. De festiviteiten verliepen 
voorspoedig en men praatte nog een hele tijd na. Het comité sloot de dag in 
stijl af in de pastorie en later definitief nog eens met een etentje.

Wat na de mooie herinneringen rest is een aantal boeken die over zijn 
na een goed verlopen verkoop. Mocht U nog interesse hebben in dit fraaie 
jubileumboek, dan kunt U terecht bij:

Arno Spin, tel.: 0487-521875/06-12632636, Email: a.spin4@upcmail.nl 
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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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fanfare NAG voorop al wandelend naar de Kloosterhof. Wie oh wie mag aan 
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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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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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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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zigeuners. Niet zo erg aangepast aan de geldende beschaving. Wat 
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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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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. 
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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 
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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 
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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 
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Bezienswaardig is natuurlijk op de eerste plaats het historische beeld van
Maria. Zij wordt afgebeeld als ’Sedes Sapientiæ’, Zetel van Wijsheid. Het
heeft naast religieuze betekenis ook kunsthistorische waarde. Ook de fraaie 
neogotische kerk (van de bekende architect Jos Cuijpers), waar het beeld zich 
bevindt, mag er zijn. Tevens is een bezoek aan het hernieuwde processiepark
’Rosarium Mariæ’ de moeite waard. Dit park achter de kerk bestaat uit een 
sfeervol wandelpad langs twintig kapelletjes met afbeeldingen van de 
mysteries uit het leven van Jezus en Maria. Deze mysteries zijn ook bekend 
als de geheimen van de rozenkrans. De afbeeldingen bestaan uit iconen en
keramiek.
Wat is er te doen?
Jaarlijks organiseren wij vijf bedevaarten, dit jaar is ons programma:
• 15 april - Bloesembedevaart: korte dienst om 15.00 uur met speciale 

aandacht voor kinderen, aansluitend bloesemprocessie door het park. 
Nadien gelegenheid tot ontmoeting en prijsvraag voor kinderen.

• 29 mei - Ziekenbedevaart: dagprogramma 10.30 uur, incl. lunch, s.v.p. 
opgave van te voren. 

• 3 juni - Sacramentsdag: 10.00 uur Eerste Communieviering, aansluitend 
Sacramentsprocessie met het Heilig Sacrament door het Mariapark, 
waarna gelegenheid tot ontmoeting. 15 aug. - Maria ten Hemelopneming: 
Eucharistie om 19.00 uur aansluitend lichtprocessie door het park, waarna 
gelegenheid tot ontmoeting. 

• 23 sept. - Gelderse Bedevaart: 14.00-16.30 uur: Rozenkransgebed, 
bloemenhulde, Eucharistie en Lof, waarna gelegenheid tot ontmoeting.

’Bedevaart op maat’: Graag verzorgen wij op andere data tevens een bezoek 
of bedevaart aangepast aan de wensen van uw groep. 
Zie hiervoor: www.mariavanrenkum.nl
Kerk en het Rosarium Mariae zijn dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 
uur. Het is mogelijk zelf te wandelen in het meditatiepark en in de kerk een 
kaars op te steken bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Renkum. Er
worden ook rondleidingen en voorlichting voor kinderen georganiseerd. De 
eeuwenoude verhalen worden op begrijpelijke wijze verteld.
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Dank.
Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven

tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, ons pa en onze opa,
Arnold Megens

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote

troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.
Door Megens, kinderen en kleinkinderen

Onderbezetting pastorie Ewijk
Omdat onze vrijwilligster, mevrouw Nellie van Mil, ermee is gestopt is er niet 
altijd iemand op de pastorie op donderdagochtend. Daarom zijn we op zoek 
naar een vrijwilligster die op donderdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur 
op de pastorie computerwerk kan verrichten. Vanwege dit probleem vragen 
wij u, wanneer er misintenties opgegeven worden, minimaal twee weken voor 
de tijd waarop de betreffende H. Mis gepland staat, die intentie op te geven. 
Wij kunnen dan deze misintenties plaatsen in de media, zodat men kan weten 
voor wie deze intenties gevraagd zijn.
We hebben vorig jaar al laten weten in de Rondom, dat misintenties € 11,= 
kosten. Deze kunt u afgeven op de pastorie, meestal op de dinsdagmorgen 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur en wanneer er iemand op de donderdag kan zijn.
U kunt deze ook in de brievenbus doen.
Een vrijwillig(st)er die zich geroepen voelt om onze secretariaat aan te vullen 
kan contact opnemen met:
Arno Spin tel.: 0487-521875/06-12632636 E-mail: a.spin4@upcmail.nl

10 jaar Nordic Walking
In Ewijk is al tien jaar een Nordic Walking groep actief. Deze groep senioren 
bestaat uit twee delen. Het eerste deel start iedere vrijdagochtend vanuit 
Waelwick om 9.00u en werkt in anderhalf uur in snel tempo rondom Ewijk 
een stevig parcours af. Het tweede deel start eveneens vanuit Waelwick, maar 
dan om 9.30u. In een iets rustiger tempo wordt in een uur tijd een behoorlijke 
afstand afgelegd. Na afloop komen beide groepen (senioren) om half elf 
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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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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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mooie ambtsketen en de Burgemeester van Weurt, begroetten Sint Nicolaas en 
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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 
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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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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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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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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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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, 
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Bedankt Bertus, Welkom Ruud

De geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen gaan Bertus Visschedijk als 
hun pastor geleidelijk verliezen. Geleidelijk, want hij heeft aangegeven na zijn 
emeritaat toch gedeeltelijk beschikbaar te blijven in onze parochie Johannes 
XXIII. Na al die jaren trouwe dienst mag hij terecht een stapje terug doen. Hij 
blijft wonen op de pastorie in Winssen en zal dus regelmatig nog in Ewijk en 
Winssen te zien zijn. Is het niet in het dorp, dan toch zeker op de 
voetbalvelden. Hij heeft dan ook wat meer tijd voor zijn geliefde familie. 
Borneo wordt misschien wat moeilijk, maar dan is er altijd nog internet. En als 
hij tijd over heeft, dan kan hij schriftelijk uitgebreid verhalen over zijn 
belevenissen als missionaris en pastor. Kortom, ik geloof niet dat Bertus zich 
gaat vervelen, laat staan achter de geraniums gaan zitten. Daar is hij ook het 
type niet voor. Hij heeft jarenlang zijn beste krachten gegeven aan zijn roeping 
als geestelijke. En nu komt er dan, geleidelijk zoals gezegd, een einde aan zijn 
‘loopbaan’. Ik hoop dat we nog vele jaren mogen genieten van zijn 
aanwezigheid als emeritus pastor. Zijn afscheidsviering op 25 februari werd 
druk bezocht. Bedankt Bertus.

Onze parochie Johannes XXIII krijgt in Ruud Roefs een nieuwe 
herder. Ik ken hem nauwelijks. Ooit heb ik hem zien voorgaan bij een 
huwelijk en later bij een paar Leurvieringen. Zijn betrokkenheid bij de 
oecumene staat me wel aan. Ook ben ik gecharmeerd van de uitstraling die hij 
heeft. Open, betrokken en enthousiast. Die talenten zal hij in moeten zetten als 
hij de gehele parochie op een goede manier wil leiden. Op voorhand krijgt hij 
alle credits, maar er liggen wat zware noten te kraken. De (landelijke) kerk 
verkeert in grote moeilijkheden en ook lokaal is er het een en ander aan de 
hand. Leeglopende kerken, priestertekort, en dreigende verkoop van 
gebouwen, kortom, het is geen gespreid bedje. En dan moet hij ook nog 
proberen de vier geloofsgemeenschappen van de nog jonge fusieparochie in 
goede banen te leiden. Dat pastor Ruud het aandurft spreekt voor hem en ik 
ben ervan overtuigd dat hij alle hulp krijgt om zijn missie tot een goed einde te 
brengen. Pastoraal en bestuurlijk. Laten we hem warm ontvangen en er 
gezamenlijk onze schouders onder zetten om met nieuw elan de parochie voort 
te zetten. Ruud, wees welkom.

Theo Coenders
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Actie Kerkbalans 2018
Parochie H. Johannes XXIII Beuningen
Van 20 januari t/m 4 februari 2018 werd de jaarlijkse 
actie Kerkbalans gehouden. De lopers van de actie 
Kerkbalans hebben de enveloppen thuisbezorgd. We 
willen onze dank uitspreken naar alle 
medewerker(ster)s en lopers die zich hebben 

ingespannen om de actie te doen slagen. En wij danken u hartelijk voor de 
kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in de 
gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken of het formulier in te 
vullen, dan nodigen wij u van harte uit om dit alsnog te doen. 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. 

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of 
info@johannesxxiii.nl

Werkgroep Kerkbalans

Dopelingen 

Beuningen 

Mila Regas
Guusje Swartjes
Bastiaan Dikker
Dayna Vink
Holly van Zadelhoff
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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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Leken op de preekstoel!.... En of dit nog niet duidelijk genoeg is, zij nemen 
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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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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… 

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

Nellie van Mil onderscheiden
Nellie van Mil is op zondagmorgen 25 februari verrast met een Gemeentelijke 
onderscheiding. Nellie had eind vorig jaar laten doorschemeren dat ze ermee 
wilde stoppen met het vrijwilligerswerk op de pastorie. Bij navraag liet Nellie 
weten dat ze al zo'n veertig jaar vrijwilligerswerk deed en zo'n dertig jaar het 
secretariaat op zich had genomen. Nellie liet weten dat ze graag per 1 februari 
zou willen stoppen. Om Nellie daarvoor te bedanken hadden we, de 
Contactraad en medewerkers van het secretariaat en enkele genodigden, haar 
op zondag de 25e februari uitgenodigd om gezellig met haar het afscheid te 
vieren onder het genot van kopje koffie en een borreltje. Tijdens de koffie 
kwam onze nieuwe Burgemeester van Beuningen, Daphne Bergman, haar de 
onderscheiding opspelden met een prachtig gekalligrafeerde oorkonde erbij.

Nellie werd door verschillende 
mensen die morgen toe-
gesproken, en iedereen wenste 
haar een fijne toekomst en rust 
toe samen met haar man 
Anton. Men bedankte haar 
voor al haar inzet tijdens die 
veertig jaar als vrijwilligster 
voor onze geloofsgemeen-
schap.
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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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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 
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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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liet dan zunne hond los. Ut kwaam allemôl van mekaor en zo kreeg Bart unne 
mooie nest honde van ut zelfde ras. Hoe hiete Jan van Dien (ôk Pitje) ôk al 
wer mi zunne achternaam? Dè was Willems. Hij wônde mi Dien in de 
Lègstraot bij Bertus de Koning.  Jan en Dien hân gin keinder. 
 
© Bart Wattenberg JOzn. wonende te Oss Beethovengaarde 144 (5344 CK) 
Tel.  0412-632359. 

 
 
Ewijk 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ewijk. 
- Bestaat uit de volgende personen 

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

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

werkgroepen en parochianen van de eigen geloofsgemeenschap 
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2018). Annie was getrouwd met de Winssenaar Huub Wattenberg (*Wi. 03-
11-1914). Huub woonde vroeger in Winssen op de Plak.
Klanten van kapper Jo herinneren zich nog dat hij onder het knippen vaak 
vertelde over muziek. Hij was vioolspeler en had ook een kleine verzameling 
van deze instrumenten. Tot begin zeventigerjaren is hij in Winssen kapper 
geweest. Een advertentie uit die tijd van kapper A. Hurkmans uit Leuth luidt: 
Winssen en omgeving. Moderne coiffures- permanenten, watergolven 

spoelen en verhuur van 
haarstukjes. Als speciale 
service huis aan huis 
gekapt. Opgave bij de 
familie Van der Weerden, 
voorheen kapsalon 
Koppers Winssen, of 
rechtstreeks bij kapsalon 
Hurkmans tel. 08893-365.
Jo Koppers overleed op 10-
12-1982.
In verband met de dijk-
verzwaring in de zeven-
tigerjaren is de buitendijkse 
dijkwoning van Cup v.d. 
Weerden tijdens die werk-
zaamheden gesloopt. Cup 
en Marie zijn in Winssen 
blijven wonen. Hij overleed 
10-02-1982 en zij 17-06-
1981.

Op de foto Cup van der Weerden. 
Foto collectie Bart Wattenberg JOzn.

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

12e editie Molenfeesten Winssen

Winssen - Voor de 12e keer worden begin september de 
2-jaarlijkse Molenfeesten georganiseerd in Winssen. Een 
weekend vol vermaak voor jong en oud op een prachtige 
locatie bij de Beatrixmolen, Molenstraat in Winssen. U 
wordt getrakteerd op een verrassend, gevarieerd
programma vol muziek, entertainment, een hapje, een 
drankje en vooral veel gezelligheid.

Om verwarring te voorkomen, de Molenfeesten worden gehouden in het eerste 
volle weekend van september. In 2018 betekent dit:

Vrijdag 7 t/m zondag 9 september 2018

Binnenkort volgt meer informatie!

Koningsdag Winssen 27 april 2018

- 11.30 uur Start versierde fietsenoptocht vanaf Ulto
- 12.30 uur Ballonnenfestijn
- 13.00 uur Diverse activiteiten op het kerkplein
- 18.00 uur Einde koningsdag 2018 Winssen

Meer informatie: www.facebook.com/oranjecomitewinssen
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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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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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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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Dank
Uw bijdrage voor de Nierstichting tijdens de uitvaart en crematie van Tien 
Degen - Aalbers heeft het mooie bedrag van € 577,13 opgebracht. Waarvoor, 
namens ons mam, hartelijk dank.
Wij danken u nogmaals voor de warme belangstelling en medeleven tijdens 
haar ziek zijn, zowel thuis als in verpleeghuis Elizabeth en overlijden van ons 
mam.
Dit heeft ons goed gedaan! Hartelijke groeten,

Familie Degen - Aalbers.

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

Vader en dochter heersen in Winssen - In de Gelderlander van 
dinsdag 16 januari jl. een mooie grote foto van prins Jacco den Urste en 
prinses Lynn. Winssen heeft dit jaar een bijzonder prinsenpaar. Jacco Willems 
is de prins van De Dorstvlegels en zijn dochter Lynn is de jeugdprinses! In 
september is Jacco gevraagd of hij prins wilde worden. De leerlingen van 
groep 8 kunnen zich opgeven voor prins of prinses en dat wordt geloot. Lynn 
was de gelukkige en dat hoorde ze vrijdagavond. Haar tweelingbroer Tjerk 
koos ze als adjudant. Ze wist toen niet dat haar vader de “grote” prins werd. 
Zaterdagavond thuis lieten Jacco en Debby haar haar proclamatie voorlezen en 
daar stond in: “Ik ben jeugdprinses Lynn dochter van prins Jacco”. Toen wist 
ze het en ze was helemaal door het dolle

De Paulus dit jaar verbouwd - Op dezelfde pagina een foto van 
dorpshuis De Paulus dat dit voorjaar in april verbouwd wordt. Het dorpshuis is 
met allerlei aannemers in gesprek die allen hebben aangegeven in april te 
kunnen starten. De Paulus krijgt subsidie van de gemeente en van de 
provincie. Ook hopen ze nog geld te krijgen van het Oranjefonds en wordt er 
eigen geld in gestopt. De Paulus is iets van en voor het hele dorp en daarom is 
onlangs de Vrienden van de Paulus in het leven geroepen. Iedereen kan voor
€ 20,00 vriend worden. In september zal alles gereed zijn en dan heeft 

Winssen een vernieuwd ontmoetingscentrum met een nieuwe gebruiker: het 
jongerencentrum Pandahara. De jongeren komen in de ruimte waar nu de
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Cup en Marie zijn in de nieuwe woning aan de dijk gaan wonen. Naast zijn 
werk op de pannenfabriek in Deest had hij een grote hobby namelijk al of niet 
legaal vissen. Zijn eerste roeiboot voor het vissen was een houten boot die 
gemaakt was door Jaap de Groot die als knecht werkte bij Ruth Roest die in 
de Biezenwaard woonde waar daarna de familie Lee Aalbers woonde. Deze 
boot was gemaakt van hout van de stam van een in het bos in de Biezenwaard 
omgewaaide populier. De stam had Jaap tot planken laten zagen bij Willem 
Goedhard in Bergharen. Voor de houdbaarheid werd het hout bewerkt met 
teer en pek. De boot werd door Jaap gebruikt bij hoogwater (kwelwater) in de 
Biezenwaard. 
Na het overlijden van Ruth Roest op 06-06-1935 is zijn vrouw naar elders 
verhuisd. Ook Jaap de Groot verliet Winssen en ging in Nijmegen wonen. De 
boot had hij voor enig geld verkocht aan de buurman Hend Hendriks. Ook 
Hend gebruikte de boot bij hoog water. Hend is maar even eigenaar geweest. 
hij verkocht de boot aan Cup van der Weerden en die ging er mee vissen. 
Ook Cup is niet lang eigenaar geweest. Hij schafte een ijzeren roeiboot aan en 
verkocht de houten boot voor een paar centen aan de vrijgezel Pit Theunissen
die in een schuurtje woonde op het terrein bij de steenfabriek. 
Pit gebruikte de boot om bij hoog water aan vaste wal te komen. Hij was een 
broer van de aan de Waalbandijk wonende Knilles (bij het stikgat) en Hendje 
(Tuurie) Theunisse ook dijkbewoner.
In het nieuwe huis dat Cup vast aan de Waalbandijk (buitendijks) had laten 
bouwen verkreeg hij van gemeentewege een drankwetvergunning en een 
dansvergunning. De caféruimte was aan westzijde gelegen met uitzicht op de 
uiterwaarden en dijkafrit/oprit. Een advertentie in de krant de Gelderlander 
van 05-02-1938 luidt: Winssen, zondag 6 februari dansmuziek in café van der 
Weerden, prima muziek en spiegelgladde vloer. In het café stond ook een 
biljard en daar werd veelvuldig van gebruik gemaakt. Bij Cup werden door 
duivenliefhebbers ook de postduiven voor de vlucht ingekorfd aldus Ben v. 
Kortenhof.
Toen begin zestigerjaren het cafébezoek hard was teruggelopen volgde 
sluiting. In de voormalige caféruimte ging een herenkapper aan het werk. Dat 
was een neef van Cup, de Drutenaar Jo Koppers (*16-09-1916). Hij was 
vrijgezel en inwonend bij Cup en Marie. In Druten had hij ook jarenlang het 
kappersvak uitgeoefend zo ook zijn zus Annie Koppers († Druten 19-01-
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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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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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huiskamer van de senioren is. Zij verhuizen naar de kleedkamers aan de 
westkant van het gebouw die al enige tijd niet meer gebruikt worden. Verder 
komt er ook nog een nieuw terras en een lift en wordt de keuken opgeknapt.

Chinook op de camping - In de Gelderlander van 26 januari jl. een 
grote foto van een transporthelikopter die voor een oefening in een weiland bij 
camping de Muk in de Betenlaan landde. Militairen van de Luchtmobiele 
Brigade uit Schaarsbergen oefenden om een “pick up” op te halen als training. 
Zij oefenen in vredestijd om op missie snel en scherp te kunnen zijn. Doel van 
de oefening was om 2 jeeps met kettingen onder de helikopter te hangen en 
een motorfiets in het laadruim te zetten. Dit zo snel mogelijk want de motoren 
van de helikopter blijven lopen. Er wordt altijd gezocht naar nieuwe velden 
om te trainen. Dit gebeurt via Google maps en er worden satellietbeelden 
bekeken. Daarna wordt er contact gezocht met de eigenaar en wordt 
geïnformeerd of ze daar mogen komen. 3 jaar geleden landde het leger voor 
het eerst bij Camping de Muk. Caroline Vonk, de eigenaresse heeft de 
oefeningen al een paar keer gezien maar het blijft spectaculair. Ze voorziet de 
wachtende soldaten van koffie en een slagroomsoes.

Visschedijk viert afscheid met mis - In de krant van 13 februari een 
foto van Pastor Bertus Visschedijk die op zondag 25 februari zijn laatste mis 
in Ewijk viert. De mis begint om 9.30 uur. Hij gaat met ingang van 1 maart 
met emeritaat (met pensioen). 

Oud Winssen - Cup van der Weerden
Op de Waalbandijk in Winssen tegenover de afrit naar de Notaris Steph. 
Roesstraat stond vroeger buitendijks een oude dijkwoning die begin jaren 
dertig werd aangekocht door Jacobus (Cup) van der Weerden (*Winssen 12-
01-1905). Cup is een zoon van de voormalige baas van de Winssense 
steenfabriek Wouter v.d. Weerden en Geertruida Koppers. Deze familie heeft 
vele jaren gewoond in een woning die op de uiterwaarden bij de steenfabriek 
stond. In die woning woonde na deze familie de familie Wim Coenders-Anna 
Hijmans.
De oude woning aan de dijk werd na aankoop gesloopt door Cup en op 
dezelfde fundamenten liet hij een woonhuis bouwen. In juni 1933 trouwde hij 
met Marie van Beuningen * in Winssen op 12-03-1906 zijnde een dochter van 
de klompenmaker Janus v. Beuningen uit de Leegstraat.
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Goede Week: 25 maart – 1 april Parochie Johannes XXIII 
 
Palmzondag (25 maart) 
Jezus trekt als koning op een ezel de stad Jeruzalem binnen. Mensen begroeten 
Hem met wuivende palmtakken. Leiders van Joden gaan plan beramen Hem 
weg te krijgen. 
 
Witte Donderdag (29 maart) 
Jezus viert met Zijn Apostelen het laatste Avondmaal. Hij wast de voeten van 
de apostelen in dienstbaarheid. Hij geeft zichzelf in de Eucharistie. Hij wijdt 
de apostelen tot priesters. Hij wordt gevangen genomen in Hof van 
Getsemani. (‘s Avonds: The Passion op TV) 
 
Goede Vrijdag (30 maart) 
Jezus wordt ter dood veroordeeld. Hij draagt zijn kruis naar Calvarieberg. 
(Kruisweg). Hij sterft aan het kruis en wordt begraven. 
 
Stille zaterdag of Paaszaterdag (31 maart) 
bij het gesloten graf - In de kerk blijft het vandaag stil, stilte van het graf en de 
dood. Iedereen is druk bezig met voorbereidingen voor de paasdagen. Die 
avond horen we de kerkklokken: Jezus verrijst uit de doden. Er is een 
Paaswake en de paaskaars wordt ontstoken: LICHT 
 
Pasen  
verrijzenis bij het lege graf: JEZUS IS VERREZEN, ALLELUJA 
 
WIJ WENSEN U ALLEMAAL ZINVOLLE PAASDAGEN. 
 
Na Pasen was Jezus nog 40 dagen bij zijn Apostelen en de vele volgelingen. 
Hij was bij hen om te tonen dat Hij verrezen was, dat Hij leefde, want Hij 
sprak met hen, Hij at met hen, en hij wandelde met hen mee.. 
 
Op Hemelvaart (donderdag 10 mei) verliet hij zijn mensen en steeg op ten 
hemel. Negen dagen waren de Apostelen bang en trokken zich terug, bevreesd 
voor de joden, omdat hun leider weggegaan was. (Negen dagen is een noveen 
of novene) 
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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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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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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… 

(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”) 
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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… 
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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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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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huiskamer van de senioren is. Zij verhuizen naar de kleedkamers aan de 
westkant van het gebouw die al enige tijd niet meer gebruikt worden. Verder 
komt er ook nog een nieuw terras en een lift en wordt de keuken opgeknapt.

Chinook op de camping - In de Gelderlander van 26 januari jl. een 
grote foto van een transporthelikopter die voor een oefening in een weiland bij 
camping de Muk in de Betenlaan landde. Militairen van de Luchtmobiele 
Brigade uit Schaarsbergen oefenden om een “pick up” op te halen als training. 
Zij oefenen in vredestijd om op missie snel en scherp te kunnen zijn. Doel van 
de oefening was om 2 jeeps met kettingen onder de helikopter te hangen en 
een motorfiets in het laadruim te zetten. Dit zo snel mogelijk want de motoren 
van de helikopter blijven lopen. Er wordt altijd gezocht naar nieuwe velden 
om te trainen. Dit gebeurt via Google maps en er worden satellietbeelden 
bekeken. Daarna wordt er contact gezocht met de eigenaar en wordt 
geïnformeerd of ze daar mogen komen. 3 jaar geleden landde het leger voor 
het eerst bij Camping de Muk. Caroline Vonk, de eigenaresse heeft de 
oefeningen al een paar keer gezien maar het blijft spectaculair. Ze voorziet de 
wachtende soldaten van koffie en een slagroomsoes.

Visschedijk viert afscheid met mis - In de krant van 13 februari een 
foto van Pastor Bertus Visschedijk die op zondag 25 februari zijn laatste mis 
in Ewijk viert. De mis begint om 9.30 uur. Hij gaat met ingang van 1 maart 
met emeritaat (met pensioen). 

Oud Winssen - Cup van der Weerden
Op de Waalbandijk in Winssen tegenover de afrit naar de Notaris Steph. 
Roesstraat stond vroeger buitendijks een oude dijkwoning die begin jaren 
dertig werd aangekocht door Jacobus (Cup) van der Weerden (*Winssen 12-
01-1905). Cup is een zoon van de voormalige baas van de Winssense 
steenfabriek Wouter v.d. Weerden en Geertruida Koppers. Deze familie heeft 
vele jaren gewoond in een woning die op de uiterwaarden bij de steenfabriek 
stond. In die woning woonde na deze familie de familie Wim Coenders-Anna 
Hijmans.
De oude woning aan de dijk werd na aankoop gesloopt door Cup en op 
dezelfde fundamenten liet hij een woonhuis bouwen. In juni 1933 trouwde hij 
met Marie van Beuningen * in Winssen op 12-03-1906 zijnde een dochter van 
de klompenmaker Janus v. Beuningen uit de Leegstraat.
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Goede Week: 25 maart – 1 april Parochie Johannes XXIII 
 
Palmzondag (25 maart) 
Jezus trekt als koning op een ezel de stad Jeruzalem binnen. Mensen begroeten 
Hem met wuivende palmtakken. Leiders van Joden gaan plan beramen Hem 
weg te krijgen. 
 
Witte Donderdag (29 maart) 
Jezus viert met Zijn Apostelen het laatste Avondmaal. Hij wast de voeten van 
de apostelen in dienstbaarheid. Hij geeft zichzelf in de Eucharistie. Hij wijdt 
de apostelen tot priesters. Hij wordt gevangen genomen in Hof van 
Getsemani. (‘s Avonds: The Passion op TV) 
 
Goede Vrijdag (30 maart) 
Jezus wordt ter dood veroordeeld. Hij draagt zijn kruis naar Calvarieberg. 
(Kruisweg). Hij sterft aan het kruis en wordt begraven. 
 
Stille zaterdag of Paaszaterdag (31 maart) 
bij het gesloten graf - In de kerk blijft het vandaag stil, stilte van het graf en de 
dood. Iedereen is druk bezig met voorbereidingen voor de paasdagen. Die 
avond horen we de kerkklokken: Jezus verrijst uit de doden. Er is een 
Paaswake en de paaskaars wordt ontstoken: LICHT 
 
Pasen  
verrijzenis bij het lege graf: JEZUS IS VERREZEN, ALLELUJA 
 
WIJ WENSEN U ALLEMAAL ZINVOLLE PAASDAGEN. 
 
Na Pasen was Jezus nog 40 dagen bij zijn Apostelen en de vele volgelingen. 
Hij was bij hen om te tonen dat Hij verrezen was, dat Hij leefde, want Hij 
sprak met hen, Hij at met hen, en hij wandelde met hen mee.. 
 
Op Hemelvaart (donderdag 10 mei) verliet hij zijn mensen en steeg op ten 
hemel. Negen dagen waren de Apostelen bang en trokken zich terug, bevreesd 
voor de joden, omdat hun leider weggegaan was. (Negen dagen is een noveen 
of novene) 
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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 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 
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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 
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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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Dank
Uw bijdrage voor de Nierstichting tijdens de uitvaart en crematie van Tien 
Degen - Aalbers heeft het mooie bedrag van € 577,13 opgebracht. Waarvoor, 
namens ons mam, hartelijk dank.
Wij danken u nogmaals voor de warme belangstelling en medeleven tijdens 
haar ziek zijn, zowel thuis als in verpleeghuis Elizabeth en overlijden van ons 
mam.
Dit heeft ons goed gedaan! Hartelijke groeten,

Familie Degen - Aalbers.

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

Vader en dochter heersen in Winssen - In de Gelderlander van 
dinsdag 16 januari jl. een mooie grote foto van prins Jacco den Urste en 
prinses Lynn. Winssen heeft dit jaar een bijzonder prinsenpaar. Jacco Willems 
is de prins van De Dorstvlegels en zijn dochter Lynn is de jeugdprinses! In 
september is Jacco gevraagd of hij prins wilde worden. De leerlingen van 
groep 8 kunnen zich opgeven voor prins of prinses en dat wordt geloot. Lynn 
was de gelukkige en dat hoorde ze vrijdagavond. Haar tweelingbroer Tjerk 
koos ze als adjudant. Ze wist toen niet dat haar vader de “grote” prins werd. 
Zaterdagavond thuis lieten Jacco en Debby haar haar proclamatie voorlezen en 
daar stond in: “Ik ben jeugdprinses Lynn dochter van prins Jacco”. Toen wist 
ze het en ze was helemaal door het dolle

De Paulus dit jaar verbouwd - Op dezelfde pagina een foto van 
dorpshuis De Paulus dat dit voorjaar in april verbouwd wordt. Het dorpshuis is 
met allerlei aannemers in gesprek die allen hebben aangegeven in april te 
kunnen starten. De Paulus krijgt subsidie van de gemeente en van de 
provincie. Ook hopen ze nog geld te krijgen van het Oranjefonds en wordt er 
eigen geld in gestopt. De Paulus is iets van en voor het hele dorp en daarom is 
onlangs de Vrienden van de Paulus in het leven geroepen. Iedereen kan voor
€ 20,00 vriend worden. In september zal alles gereed zijn en dan heeft 

Winssen een vernieuwd ontmoetingscentrum met een nieuwe gebruiker: het 
jongerencentrum Pandahara. De jongeren komen in de ruimte waar nu de
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Cup en Marie zijn in de nieuwe woning aan de dijk gaan wonen. Naast zijn 
werk op de pannenfabriek in Deest had hij een grote hobby namelijk al of niet 
legaal vissen. Zijn eerste roeiboot voor het vissen was een houten boot die 
gemaakt was door Jaap de Groot die als knecht werkte bij Ruth Roest die in 
de Biezenwaard woonde waar daarna de familie Lee Aalbers woonde. Deze 
boot was gemaakt van hout van de stam van een in het bos in de Biezenwaard 
omgewaaide populier. De stam had Jaap tot planken laten zagen bij Willem 
Goedhard in Bergharen. Voor de houdbaarheid werd het hout bewerkt met 
teer en pek. De boot werd door Jaap gebruikt bij hoogwater (kwelwater) in de 
Biezenwaard. 
Na het overlijden van Ruth Roest op 06-06-1935 is zijn vrouw naar elders 
verhuisd. Ook Jaap de Groot verliet Winssen en ging in Nijmegen wonen. De 
boot had hij voor enig geld verkocht aan de buurman Hend Hendriks. Ook 
Hend gebruikte de boot bij hoog water. Hend is maar even eigenaar geweest. 
hij verkocht de boot aan Cup van der Weerden en die ging er mee vissen. 
Ook Cup is niet lang eigenaar geweest. Hij schafte een ijzeren roeiboot aan en 
verkocht de houten boot voor een paar centen aan de vrijgezel Pit Theunissen
die in een schuurtje woonde op het terrein bij de steenfabriek. 
Pit gebruikte de boot om bij hoog water aan vaste wal te komen. Hij was een 
broer van de aan de Waalbandijk wonende Knilles (bij het stikgat) en Hendje 
(Tuurie) Theunisse ook dijkbewoner.
In het nieuwe huis dat Cup vast aan de Waalbandijk (buitendijks) had laten 
bouwen verkreeg hij van gemeentewege een drankwetvergunning en een 
dansvergunning. De caféruimte was aan westzijde gelegen met uitzicht op de 
uiterwaarden en dijkafrit/oprit. Een advertentie in de krant de Gelderlander 
van 05-02-1938 luidt: Winssen, zondag 6 februari dansmuziek in café van der 
Weerden, prima muziek en spiegelgladde vloer. In het café stond ook een 
biljard en daar werd veelvuldig van gebruik gemaakt. Bij Cup werden door 
duivenliefhebbers ook de postduiven voor de vlucht ingekorfd aldus Ben v. 
Kortenhof.
Toen begin zestigerjaren het cafébezoek hard was teruggelopen volgde 
sluiting. In de voormalige caféruimte ging een herenkapper aan het werk. Dat 
was een neef van Cup, de Drutenaar Jo Koppers (*16-09-1916). Hij was 
vrijgezel en inwonend bij Cup en Marie. In Druten had hij ook jarenlang het 
kappersvak uitgeoefend zo ook zijn zus Annie Koppers († Druten 19-01-
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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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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 
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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 
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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 
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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.
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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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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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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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2018). Annie was getrouwd met de Winssenaar Huub Wattenberg (*Wi. 03-
11-1914). Huub woonde vroeger in Winssen op de Plak.
Klanten van kapper Jo herinneren zich nog dat hij onder het knippen vaak 
vertelde over muziek. Hij was vioolspeler en had ook een kleine verzameling 
van deze instrumenten. Tot begin zeventigerjaren is hij in Winssen kapper 
geweest. Een advertentie uit die tijd van kapper A. Hurkmans uit Leuth luidt: 
Winssen en omgeving. Moderne coiffures- permanenten, watergolven 

spoelen en verhuur van 
haarstukjes. Als speciale 
service huis aan huis 
gekapt. Opgave bij de 
familie Van der Weerden, 
voorheen kapsalon 
Koppers Winssen, of 
rechtstreeks bij kapsalon 
Hurkmans tel. 08893-365.
Jo Koppers overleed op 10-
12-1982.
In verband met de dijk-
verzwaring in de zeven-
tigerjaren is de buitendijkse 
dijkwoning van Cup v.d. 
Weerden tijdens die werk-
zaamheden gesloopt. Cup 
en Marie zijn in Winssen 
blijven wonen. Hij overleed 
10-02-1982 en zij 17-06-
1981.

Op de foto Cup van der Weerden. 
Foto collectie Bart Wattenberg JOzn.

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

12e editie Molenfeesten Winssen

Winssen - Voor de 12e keer worden begin september de 
2-jaarlijkse Molenfeesten georganiseerd in Winssen. Een 
weekend vol vermaak voor jong en oud op een prachtige 
locatie bij de Beatrixmolen, Molenstraat in Winssen. U 
wordt getrakteerd op een verrassend, gevarieerd
programma vol muziek, entertainment, een hapje, een 
drankje en vooral veel gezelligheid.

Om verwarring te voorkomen, de Molenfeesten worden gehouden in het eerste 
volle weekend van september. In 2018 betekent dit:

Vrijdag 7 t/m zondag 9 september 2018

Binnenkort volgt meer informatie!

Koningsdag Winssen 27 april 2018

- 11.30 uur Start versierde fietsenoptocht vanaf Ulto
- 12.30 uur Ballonnenfestijn
- 13.00 uur Diverse activiteiten op het kerkplein
- 18.00 uur Einde koningsdag 2018 Winssen

Meer informatie: www.facebook.com/oranjecomitewinssen
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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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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… 

(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.

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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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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Ewijk

Nellie van Mil onderscheiden
Nellie van Mil is op zondagmorgen 25 februari verrast met een Gemeentelijke 
onderscheiding. Nellie had eind vorig jaar laten doorschemeren dat ze ermee 
wilde stoppen met het vrijwilligerswerk op de pastorie. Bij navraag liet Nellie 
weten dat ze al zo'n veertig jaar vrijwilligerswerk deed en zo'n dertig jaar het 
secretariaat op zich had genomen. Nellie liet weten dat ze graag per 1 februari 
zou willen stoppen. Om Nellie daarvoor te bedanken hadden we, de 
Contactraad en medewerkers van het secretariaat en enkele genodigden, haar 
op zondag de 25e februari uitgenodigd om gezellig met haar het afscheid te 
vieren onder het genot van kopje koffie en een borreltje. Tijdens de koffie 
kwam onze nieuwe Burgemeester van Beuningen, Daphne Bergman, haar de 
onderscheiding opspelden met een prachtig gekalligrafeerde oorkonde erbij.

Nellie werd door verschillende 
mensen die morgen toe-
gesproken, en iedereen wenste 
haar een fijne toekomst en rust 
toe samen met haar man 
Anton. Men bedankte haar 
voor al haar inzet tijdens die 
veertig jaar als vrijwilligster 
voor onze geloofsgemeen-
schap.
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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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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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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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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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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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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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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 
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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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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.
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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 
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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….

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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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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Bedankt Bertus, Welkom Ruud

De geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen gaan Bertus Visschedijk als 
hun pastor geleidelijk verliezen. Geleidelijk, want hij heeft aangegeven na zijn 
emeritaat toch gedeeltelijk beschikbaar te blijven in onze parochie Johannes 
XXIII. Na al die jaren trouwe dienst mag hij terecht een stapje terug doen. Hij 
blijft wonen op de pastorie in Winssen en zal dus regelmatig nog in Ewijk en 
Winssen te zien zijn. Is het niet in het dorp, dan toch zeker op de 
voetbalvelden. Hij heeft dan ook wat meer tijd voor zijn geliefde familie. 
Borneo wordt misschien wat moeilijk, maar dan is er altijd nog internet. En als 
hij tijd over heeft, dan kan hij schriftelijk uitgebreid verhalen over zijn 
belevenissen als missionaris en pastor. Kortom, ik geloof niet dat Bertus zich 
gaat vervelen, laat staan achter de geraniums gaan zitten. Daar is hij ook het 
type niet voor. Hij heeft jarenlang zijn beste krachten gegeven aan zijn roeping 
als geestelijke. En nu komt er dan, geleidelijk zoals gezegd, een einde aan zijn 
‘loopbaan’. Ik hoop dat we nog vele jaren mogen genieten van zijn 
aanwezigheid als emeritus pastor. Zijn afscheidsviering op 25 februari werd 
druk bezocht. Bedankt Bertus.

Onze parochie Johannes XXIII krijgt in Ruud Roefs een nieuwe 
herder. Ik ken hem nauwelijks. Ooit heb ik hem zien voorgaan bij een 
huwelijk en later bij een paar Leurvieringen. Zijn betrokkenheid bij de 
oecumene staat me wel aan. Ook ben ik gecharmeerd van de uitstraling die hij 
heeft. Open, betrokken en enthousiast. Die talenten zal hij in moeten zetten als 
hij de gehele parochie op een goede manier wil leiden. Op voorhand krijgt hij 
alle credits, maar er liggen wat zware noten te kraken. De (landelijke) kerk 
verkeert in grote moeilijkheden en ook lokaal is er het een en ander aan de 
hand. Leeglopende kerken, priestertekort, en dreigende verkoop van 
gebouwen, kortom, het is geen gespreid bedje. En dan moet hij ook nog 
proberen de vier geloofsgemeenschappen van de nog jonge fusieparochie in 
goede banen te leiden. Dat pastor Ruud het aandurft spreekt voor hem en ik 
ben ervan overtuigd dat hij alle hulp krijgt om zijn missie tot een goed einde te 
brengen. Pastoraal en bestuurlijk. Laten we hem warm ontvangen en er 
gezamenlijk onze schouders onder zetten om met nieuw elan de parochie voort 
te zetten. Ruud, wees welkom.

Theo Coenders
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Actie Kerkbalans 2018
Parochie H. Johannes XXIII Beuningen
Van 20 januari t/m 4 februari 2018 werd de jaarlijkse 
actie Kerkbalans gehouden. De lopers van de actie 
Kerkbalans hebben de enveloppen thuisbezorgd. We 
willen onze dank uitspreken naar alle 
medewerker(ster)s en lopers die zich hebben 

ingespannen om de actie te doen slagen. En wij danken u hartelijk voor de 
kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in de 
gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken of het formulier in te 
vullen, dan nodigen wij u van harte uit om dit alsnog te doen. 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. 

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of 
info@johannesxxiii.nl

Werkgroep Kerkbalans

Dopelingen 

Beuningen 

Mila Regas
Guusje Swartjes
Bastiaan Dikker
Dayna Vink
Holly van Zadelhoff
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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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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 
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Bezienswaardig is natuurlijk op de eerste plaats het historische beeld van
Maria. Zij wordt afgebeeld als ’Sedes Sapientiæ’, Zetel van Wijsheid. Het
heeft naast religieuze betekenis ook kunsthistorische waarde. Ook de fraaie 
neogotische kerk (van de bekende architect Jos Cuijpers), waar het beeld zich 
bevindt, mag er zijn. Tevens is een bezoek aan het hernieuwde processiepark
’Rosarium Mariæ’ de moeite waard. Dit park achter de kerk bestaat uit een 
sfeervol wandelpad langs twintig kapelletjes met afbeeldingen van de 
mysteries uit het leven van Jezus en Maria. Deze mysteries zijn ook bekend 
als de geheimen van de rozenkrans. De afbeeldingen bestaan uit iconen en
keramiek.
Wat is er te doen?
Jaarlijks organiseren wij vijf bedevaarten, dit jaar is ons programma:
• 15 april - Bloesembedevaart: korte dienst om 15.00 uur met speciale 

aandacht voor kinderen, aansluitend bloesemprocessie door het park. 
Nadien gelegenheid tot ontmoeting en prijsvraag voor kinderen.

• 29 mei - Ziekenbedevaart: dagprogramma 10.30 uur, incl. lunch, s.v.p. 
opgave van te voren. 

• 3 juni - Sacramentsdag: 10.00 uur Eerste Communieviering, aansluitend 
Sacramentsprocessie met het Heilig Sacrament door het Mariapark, 
waarna gelegenheid tot ontmoeting. 15 aug. - Maria ten Hemelopneming: 
Eucharistie om 19.00 uur aansluitend lichtprocessie door het park, waarna 
gelegenheid tot ontmoeting. 

• 23 sept. - Gelderse Bedevaart: 14.00-16.30 uur: Rozenkransgebed, 
bloemenhulde, Eucharistie en Lof, waarna gelegenheid tot ontmoeting.

’Bedevaart op maat’: Graag verzorgen wij op andere data tevens een bezoek 
of bedevaart aangepast aan de wensen van uw groep. 
Zie hiervoor: www.mariavanrenkum.nl
Kerk en het Rosarium Mariae zijn dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 
uur. Het is mogelijk zelf te wandelen in het meditatiepark en in de kerk een 
kaars op te steken bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Renkum. Er
worden ook rondleidingen en voorlichting voor kinderen georganiseerd. De 
eeuwenoude verhalen worden op begrijpelijke wijze verteld.
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Dank.
Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven

tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, ons pa en onze opa,
Arnold Megens

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote

troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.
Door Megens, kinderen en kleinkinderen

Onderbezetting pastorie Ewijk
Omdat onze vrijwilligster, mevrouw Nellie van Mil, ermee is gestopt is er niet 
altijd iemand op de pastorie op donderdagochtend. Daarom zijn we op zoek 
naar een vrijwilligster die op donderdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur 
op de pastorie computerwerk kan verrichten. Vanwege dit probleem vragen 
wij u, wanneer er misintenties opgegeven worden, minimaal twee weken voor 
de tijd waarop de betreffende H. Mis gepland staat, die intentie op te geven. 
Wij kunnen dan deze misintenties plaatsen in de media, zodat men kan weten 
voor wie deze intenties gevraagd zijn.
We hebben vorig jaar al laten weten in de Rondom, dat misintenties € 11,= 
kosten. Deze kunt u afgeven op de pastorie, meestal op de dinsdagmorgen 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur en wanneer er iemand op de donderdag kan zijn.
U kunt deze ook in de brievenbus doen.
Een vrijwillig(st)er die zich geroepen voelt om onze secretariaat aan te vullen 
kan contact opnemen met:
Arno Spin tel.: 0487-521875/06-12632636 E-mail: a.spin4@upcmail.nl

10 jaar Nordic Walking
In Ewijk is al tien jaar een Nordic Walking groep actief. Deze groep senioren 
bestaat uit twee delen. Het eerste deel start iedere vrijdagochtend vanuit 
Waelwick om 9.00u en werkt in anderhalf uur in snel tempo rondom Ewijk 
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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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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 
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belangstellenden zouden ook langs de van Heemstraweg tot Beneden Leeuwen 
kunnen opstappen. rond 1.uur zondag morgen vertrekt de bus weer uit 
Amsterdam terug naar huis. Kosten voor deelname bedragen: € 20.00 

Voor deelname opgeven: Antoon Fleuren 0487-521239, Harry v.d. Heuy
06-20449482, Helma Brants 0487-522730 of Ria Reuvers 0487-521758 

Vastenactie 2018
Tijdens de Vastenactie 2018 zamelen we geld in voor een project in Mbala in 
Zambia (Afrika). De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria helpen 
daar kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben. Meer informatie vindt 
u op: www.vastenactie.nl
In Ewijk en Winssen zullen de zakjes voor uw bijdrage aan deze actie bezorgd 
worden samen met het parochieblad. In Ewijk kunt u de zakjes inleveren bij 
de pastorie, in Winssen in de Mariakapel. De geloofsgemeenschap in 
Beuningen vraagt in hun vastenactie een bijdrage voor het project van de 
Stichting Amaidhi in India. www.amaidhi.nl

Bedevaarten naar Renkum
Maria van Renkum, oftewel Onze Lieve Vrouw van Renkum, is de naam
waaronder de heilige Maria, de moeder van Jezus, in Renkum vereerd wordt. 
Centraal in deze verering staat een prachtig beeld van haar, vermoedelijk in de 
14e eeuw vervaardigd. Volgens een overlevering zou dit ”op miraculeuze 
wijze” rond 1380 naar Renkum zijn gekomen. Reeds toen was het dorp 
Renkum, tussen Arnhem en Wageningen gelegen, een bekend bedevaartsoord 
dat pelgrims van heinde en verre aantrok. Er was sprake van wonderen. In de 
tijd van de Reformatie, na de beeldenstorm, werd het beeld naar elders in 
veiligheid gebracht. Meer dan drie eeuwen later, in 1928, kon het beeld 
terugkeren naar Renkum. Het kreeg een eigen kapel in de parochiekerk Onze 
Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Onmiddellijk trok het weer pelgrims aan, 
die bij dit beeld van Maria inspiratie en troost vinden. Maria heeft hier dan 
ook tevens de titel: ’Moeder van Toevlucht’. 
Wat is er te zien in Renkum?
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samen in Waelwick om de ochtend af te sluiten met een kopje koffie of thee.
Kosten; 1 euro. En dat nu al 10 jaar lang. Onlangs was er dus een jubileum. 

Mocht u interesse hebben in het deelnemen aan deze sportieve activiteit, dan 
bent u welkom. Het is raadzaam te beginnen met de groep van 9.30u. Let er 
wel op dat u op tijd komt, want men vertrekt stipt. Wie te laat komt, heeft 
pech. Afzeggen is niet noodzakelijk. U kunt na een tijdje eventueel 
overstappen naar de eerdere groep. Het is niet verplicht om met stokken te 
lopen, gewoon wandelen mag ook.

Na 10 jaar heeft de groep haar bestaansrecht wel bewezen. Op de foto zijn de 
deelnemers uit beide groepen gezamenlijk na de wandeling aan het genieten 
van de koffie of thee. De totale groep bestaat uit ongeveer 15 deelnemers.

Afsluiting 100-Jarig jubileum Kerk Ewijk
Op 1 oktober 2017 hebben we op grootse wijze het feit herdacht dat onze kerk 
100 jaar geleden werd ingewijd. Na een lange aanloopperiode waarin zo’n 20 
vergaderingen gehouden zijn en er veel geregeld en onderzocht moest worden 
kunnen we terugblikken op een geslaagd jubileum. De eucharistieviering in de 
kerk werd geleid door onze Bisschop Gerard de Korte en een aantal 
plaatselijke geestelijken. Na de mis werd het eerste exemplaar van het 
jubileumboek, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt, uitgereikt aan de 
Bisschop. Daarna kon men in de kerk genieten van een kop koffie of thee met 
een petit-four. De verdere catering werd verzorgd door Hubert. Er vond een 
beamerpresentatie over de kerk plaats en het jubileumboek werd gratis aan de 
vrijwilligers uitgereikt. Er had ook een voorinschrijving plaatsgevonden en 
samen met de overige belangstellenden konden zij zich na betaling van €15,-
de trotse bezitter van het jubileumboek noemen. De festiviteiten verliepen 
voorspoedig en men praatte nog een hele tijd na. Het comité sloot de dag in 
stijl af in de pastorie en later definitief nog eens met een etentje.

Wat na de mooie herinneringen rest is een aantal boeken die over zijn 
na een goed verlopen verkoop. Mocht U nog interesse hebben in dit fraaie 
jubileumboek, dan kunt U terecht bij:

Arno Spin, tel.: 0487-521875/06-12632636, Email: a.spin4@upcmail.nl 
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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. 
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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. 
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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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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 
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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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Beuningen

Introductiebrief Ruud Roefs

Beste mensen, Het is voor het eerst dat ik me tot u mag richten als nieuw 
aangewezen pastor voor de parochie Johannes XXIII. Een heel bijzonder 
gevoel. Neemt u dat van mij aan. Zeker omdat ik absoluut niet verwacht had 
dat ik uitgerekend deze benoeming zou krijgen. Toen ik op kerstavond – op 
verzoek van pastor Bertus Visschedijk – mocht voorgaan in Ewijk en 
Winssen, kon ik niet vermoeden (het is ook niet eens bij me opgekomen) dat 
ik nauwelijks drie dagen later van bisschop Gerard de Korte de vraag zou 
krijgen of ik bereid was Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt onder mijn 
hoede te nemen. Het leven zit vol verrassingen...! Dat blijkt weer eens te meer. 

Voor sommigen van u ben ik geen volslagen onbekende – en trouwens, ook 
het omgekeerde is het geval. Van 1993 tot 1999 was ik pastor in de toen nog 
zelfstandige parochies van Druten en Puiflijk. In 1999 ben ik ingetreden in de 
orde der kapucijnen, om deze in 2002 weer te verlaten. In hetzelfde jaar heb ik 
tevens het priesterambt neergelegd. Geen eenvoudige stap, zoals u begrijpen 
zult. 

Van 2002 tot en met 2009 ben ik – woonachtig in Batenburg, op de 
benedenverdieping van de voormalige protestantse pastorie – als docent 
levensbeschouwing verbonden geweest aan het Maas Waalcollege te Wijchen, 
een baan die ik vanaf 2007 combineerde met een aanstelling als geestelijk 
verzorger / ziekenhuispastor in Ziekenhuis Rijnstate (Arnhem). In 2009 werd 
mijn aanstelling in Arnhem uitgebreid (zo goed als full time) en heb ik het 
onderwijs vaarwel gezegd. Niet dat het laatste me niet goed afging, maar mijn 
hart lag en ligt toch vooral in het pastoraat. 
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Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, 
die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië overleden is.
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken, kan zich aanmelden 
bij:
Door Willems - Engelen, Bernhardstraat 53, Beuningen, 0246773546 of
Jopie de Waal - Engelen, Laan 1945 18, Weurt, 0246771384.
De laatste dag van aanmelding is vrijdag 13 april 2018.
Prijs: Volwassenen € 19,50 - Jongeren t/m 15 jaar € 10,00
Een hartelijke groet aan allen en we hopen u weer allemaal te mogen 
ontmoeten.

Stille Omgang 2018 
Op de avond van 17 Maart 2018 komen duizenden bedevaartgangers uit het 
hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de 
Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van 
Amsterdam. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig feestelijke 
eucharistievieringen bij, in een van de zeven binnenstads kerken. Het motto, 
de intentie voor de Omgang van dit jaar luidt: Eucharistie = Liefde. De
jongerenpelgrims hebben in de Mozes Aaronkerk hun eigen viering. 

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude kerk in 1345 liep, 
nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke 
geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de 
christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881door 
een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in 
Nederland. Uniek aan deze toch zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk 
vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden 
gelovigen. De omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met 
Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor 
onderweg. Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl

Stille Omgang Ewijk organiseert wederom een bus die vertrekt van het 
kerkplein in Ewijk op zaterdag avond 17 maart om 19.15 uur.
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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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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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de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik tevreden met deze super 
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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 
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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 
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”
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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….

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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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 
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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 
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Dat er ook priesters in de omgeving waren, en theologen en 
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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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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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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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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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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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Samen onderweg naar het Vormsel op 14 april.

Op 23 januari is een groep van 23 kinderen begonnen aan de voorbereidingen 
voor het H. Vormsel. Dit sacrament zal op zaterdagavond 14 april aan hen 
worden toegediend tijdens een eucharistieviering in de H. Corneliuskerk in 
Beuningen. Deze viering zal om 18.30 beginnen.
Deze kinderen zijn afkomstig uit alle vier de geloofsgemeenschappen van 
onze parochie en zijn zo letterlijk "samen onderweg". Tijdens de 
bijeenkomsten op de dinsdag- en woensdagavonden werken zij samen steeds 
aan een hoofdstuk uit het vormselproject. Hiermee onderzoeken wij met de 
kinderen wat het katholieke, christelijke geloof inhoudt en wat het voor ons 
betekenen kan.
Naast het werken uit dit project gaan wij ook bekijken wat er in ons 
kerkgebouw allemaal te zien is en we vergelijken dit met de protestantse kerk. 
Daar zijn de rituelen, en daardoor ook de inrichting van hun kerk, heel anders. 
Doordat de kinderen ook aan de dominee alles mogen vragen wat ze weten 
willen is dit elke keer weer een hele interessante avond. Op 27 februari hebben 
wij Peter en Dilia van de Stichting Amaidhi ontvangen. Zij hebben vertelt 
over het leven in en rond het opvanghuis Karunalaja in Chennai, in India. Dit 
is een opvanghuis voor straatkinderen. De vormelingen gaan het 
schooltassenproject van Amaidhi steunen. Door zelf geld in te zamelen met 
kleine karweitjes en dergelijke maken de vormelingen mogelijk dat er in India 
schooltassen gekocht kunnen worden voor kinderen die zonder zo’n tas niet 
naar school zouden kunnen gaan. Ook de opbrengst van de collecte tijdens de 
voorstelviering is naar dit doel gegaan. Zo zijn niet alleen de kinderen uit de 
vier kerken uit Beuningen samen onderweg, maar verbinden wij ons ook met 
kinderen uit minderbedeelde delen van de wereld.

Bedevaart Witten
Op zaterdag 12 mei 2018 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 78e keer 
op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem.
Het thema voor de komende bedevaart is: Zorg voor uw naasten.
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook 
schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.
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Het thema voor de komende bedevaart is: Zorg voor uw naasten.
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook 
schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.

Inmiddels ben ik alweer bijna elf jaar werkzaam in Rijnstate. Intensief, 
boeiend en dankbaar werk. Ontmoetingen met patiënten en hun familieleden, 
begeleiding van zieken en stervenden, levensverhalen die me werden 
toevertrouwd, het voorgaan in onze zondagsvieringen, het contact met artsen, 
verpleegkundigen en niet te vergeten onze vrijwilligers (mensen van goud, 75 
in getal!) alles bij elkaar kijk ik terug op een heel rijke tijd. Een tijd ook, zo 
stel ik vast, die het nodige met me gedaan heeft. Met name de laatste jaren heb 
ik mogen ervaren dat mijn pastorale hart eigenlijk altijd is blijven kloppen –
en dat het verlangen om het priesterschap weer op te nemen langzaam maar 
zeker terugkwam. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 

Vijftien jaar na mijn uittrede voelde ik dat ik er klaar voor was om 'terug te 
keren'. Een jaar geleden heb ik dan ook contact opgenomen met bisschop De 
Korte en deze mijn verhaal en verlangen voorgelegd. Hij stond open voor mijn 
vraag, maar meende tevens dat het goed was hier ook rustig de tijd voor te 
nemen. In gezamenlijk overleg is er toen een ‘traject van terugkeer’ opgezet –
met een positief resultaat als gevolg. Op 27 december jongstleden gaf de 
bisschop te kennen er het volste vertrouwen in te hebben – en vertrouwde me 
meteen, bij wijze van kerstgeschenk, de parochie Johannes XXIII toe...! 

Eind april, begin mei zal ik vermoedelijk de 'officiële' start kunnen maken. Op 
24 januari heb ik alvast kennis gemaakt met het parochiebestuur. De ontvangst 
was allerhartelijkst en het vertrouwen is wederzijds. Ik ben onder de indruk
van de kwaliteiten van het bestuur, van dat wat er de laatste jaren bereikt is 
(zeker waar het zoiets moeilijks als een fusieproces betreft), maar ook van de 
wijze waarop een klein leger van vrijwilligers in elk van de vier 
geloofsgemeenschappen de zaak gaande heeft gehouden. 
Heel veel respect hiervoor! Dank! 

Wat de toekomst brengen gaat, weet niemand van ons. 'God mag het weten...', 
zeggen we dan. En misschien is dat laatste toch zo gek nog niet. Ik ben ervan 
overtuigd dat 'vertrouwen' de eerste bouwsteen dient te zijn van het fundament 
waarop we onze geloofsgemeenschap in de steigers zetten. Vertrouwen in God 
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Samen onderweg naar het Vormsel op 14 april.

Op 23 januari is een groep van 23 kinderen begonnen aan de voorbereidingen 
voor het H. Vormsel. Dit sacrament zal op zaterdagavond 14 april aan hen 
worden toegediend tijdens een eucharistieviering in de H. Corneliuskerk in 
Beuningen. Deze viering zal om 18.30 beginnen.
Deze kinderen zijn afkomstig uit alle vier de geloofsgemeenschappen van 
onze parochie en zijn zo letterlijk "samen onderweg". Tijdens de 
bijeenkomsten op de dinsdag- en woensdagavonden werken zij samen steeds 
aan een hoofdstuk uit het vormselproject. Hiermee onderzoeken wij met de 
kinderen wat het katholieke, christelijke geloof inhoudt en wat het voor ons 
betekenen kan.
Naast het werken uit dit project gaan wij ook bekijken wat er in ons 
kerkgebouw allemaal te zien is en we vergelijken dit met de protestantse kerk. 
Daar zijn de rituelen, en daardoor ook de inrichting van hun kerk, heel anders. 
Doordat de kinderen ook aan de dominee alles mogen vragen wat ze weten 
willen is dit elke keer weer een hele interessante avond. Op 27 februari hebben 
wij Peter en Dilia van de Stichting Amaidhi ontvangen. Zij hebben vertelt 
over het leven in en rond het opvanghuis Karunalaja in Chennai, in India. Dit 
is een opvanghuis voor straatkinderen. De vormelingen gaan het 
schooltassenproject van Amaidhi steunen. Door zelf geld in te zamelen met 
kleine karweitjes en dergelijke maken de vormelingen mogelijk dat er in India 
schooltassen gekocht kunnen worden voor kinderen die zonder zo’n tas niet 
naar school zouden kunnen gaan. Ook de opbrengst van de collecte tijdens de 
voorstelviering is naar dit doel gegaan. Zo zijn niet alleen de kinderen uit de 
vier kerken uit Beuningen samen onderweg, maar verbinden wij ons ook met 
kinderen uit minderbedeelde delen van de wereld.

Bedevaart Witten
Op zaterdag 12 mei 2018 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 78e keer 
op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem.
Het thema voor de komende bedevaart is: Zorg voor uw naasten.
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook 
schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.
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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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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 
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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.
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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 

man en een vrouw in verwachting. En onderweg gebeurt het. Wat weet een 
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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 
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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 
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

Namens het Parochiebestuur

Deze laatste zondag van februari, 25 februari 2018, luidde de eerste maart in, 
de dag dat Bertus Visschedijk met emeritaat ging. De viering die hij hiervoor 
had voorbereid was sprekend. Ik voelde zijn hart en ziel. De prachtige 
verwijzingen die hij gebruikte waren van deze tijd. Denkt u eens terug aan de 
eerste lezing, de brief van Paulus gericht aan de mensen van Rome, waarin 
werd geappelleerd aan het tonen van respect, het bieden van hulp en bovenal 
het uitdragen van christelijke waarden. De Emmaüsgangers, het verhaal 
waarin je je eigen naam kunt invullen, aldus Pastoor Visschedijk. En niet te 
vergeten de overwegingen van pastoor Visschedijk zelf, waarin hij de 
genoemde verwijzingen verbond aan zijn eigen leven. Hij benoemde dat 
dingen goed, maar soms ook fout zijn gegaan en hoe belangrijk reflectie is. Ik 
heb genoten, maar was ook blij te horen dat Bertus Visschedijk als ZZP-er 
(Zielzorger Zonder Parochie) met ons wil blijven reflecteren op het geloven in 
deze tijd en de eeuwigheid.
De koren Sursum Corda en Vita Nova onder leiding van respectievelijk Nico 
Adriaens en Arnold Tromp hebben de viering compleet gemaakt. 
Dank hiervoor.

Nu zult u denken "dit verhaal ken ik toch al". Klopt inderdaad, maar niet 
iedereen heeft het gehoord. Niet iedereen was erbij en tot mijn grote spijt heeft 
de helft van de kerkgangers mijn dankwoord aan Bertus Visschedijk niet 
kunnen verstaan door de slechte akoestiek. Ik had duidelijker moeten spreken.

Daarom nogmaals dank aan iedereen die deze viering heeft vorm gegeven. In 
het bijzonder zeg ik natuurlijk dank aan pastoor Bertus Visschedijk die velen 
van ons heeft bijgestaan in lief en leed en dat heeft gedaan van uit zijn hart en 
ziel.

Allard Hosman
Vice voorzitter van het parochiebestuur
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- maar evenzeer in elkaar. Twee zaken die wat mij betreft onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. 

Iemand vroeg me: 'Wat ga je de eerste tijd in de parochie doen...?' Tsja, wat ga 
je doen...? Eerst maar eens even wennen. Kennis maken. Luisteren. Mensen 
ontmoeten. Dat soort zaken vooral. Maar tegelijkertijd weet ik ook al wat ik 
niet ga doen - en dat is dingen alleen doen. En wat dat betreft zit het volgens 
mij in de parochie wel snor. Is er - mede door de inzet van mijn voorgangers -
sprake van een groot en diep geworteld besef dat we SAMEN kerk zijn. Dat 
we - juist voor een tijd als de onze - een prachtige boodschap hebben, maar dat 
we die alleen in gezamenlijkheid kunnen uitdragen. In daad en in woord. 
Inderdaad, in die volgorde. En dat besef, die overtuiging moeten we koesteren. 
Laten we dus de komende jaren samen op weg gaan. En met elkaar bouwen 
aan een hartelijke, gastvrije, open en aanstekelijke geloofsgemeenschap. 
U, jij en ik. 

Een hartelijke groet en heel graag tot bij gelegenheid! Ruud Roefs

Palmpasenoptocht
Op zondag 25 maart is het Palmpasen. De werkgroep ‘Het 
Verhalenuurtje’ organiseert hiervoor op 25 maart om 9.30 
uur een Palmpasenbijeenkomst in het koetshuis van de 
pastorie tegenover de Corneliuskerk, Dorpssingel 2, te 
Beuningen met daarna een Palmpasenoptocht in de kerk.
Heb je zin om mee te doen, maak dan zelf een 
Palmpasenstok en kom naar het koetshuis.
Wat heb je nodig voor een Palmpasenstok:

• Voor het kruis zijn twee stokken/latten nodig van ca. 75cm en 50 
cm lang. Je kunt het kruis verven of omwikkelen met geel en groen 
crêpepapier.

• een broodhaan voor boven op de stok
• palmtakjes
• 2 sinaasappelen of mandarijnen
• 12 pinda’s / 30 rozijnen / paaseitjes
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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… 

(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… 
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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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mensen, die hier een cursus volgden, enthousiast weer terug gingen naar hun 
eigen kampong, om daar het Blijde Boodschap van het geloof gestalte te 
geven aan hun dorpsgenoten. En we vroegen ons af: wie wil ik zelf zijn? die 
onbekende Emmaüsganger of die vreemdeling. Voor beiden was er interesse.
- Velen voelden zich thuis bij die teleurgestelde Emmaüsgangers die het 

allemaal niet zagen zitten.
- Velen voelden zich ook wel die vreemdeling of die medemens die mensen 

opbeurt en troost.

De laatste 25 jaar hier in het Land van Maas en Waal, en dan vooral in Ewijk 
en Winssen, heb ik geprobeerd die vreemdeling, die medemens, te zijn voor 
vele mensen in hun lief en leed. Maar ik voelde me soms ook wel die 
onbekende Emmaüsganger, die teleurgesteld was in zijn geloof, hoop of 
verwachting, maar dan ook ondervond ik opbeuring en troost van een 
vreemdeling, een medemens of medemensen, die me weer enthousiasme
gaven om door te gaan. En die vreemdelingen of medemensen, dat waren 
jullie, parochianen, collega's, bekenden, en ook mijn familie.

Donderdag a.s. (1 Maart) zet ik een punt achter mijn actieve werk als pastor, 
en daarom wil ik u allen bedanken voor het EMMAÜSGEVOEL, dat ik steeds 
ervaren heb in mijn werk. Dank u allen dat ik die 'vreemdeling of medemens' 
mocht zijn voor u, en dat ik ook die teleurgestelde Emmaüsganger mocht zijn, 
en dat u dan die vreemdeling was voor mij, die mij weer enthousiasme gaf om 
door te gaan. Dank u allen dat we probeerden om een volkskerk te zijn, samen 
Gods volk onderweg.

Een kwart eeuw jeugd en studie.
Een kwart eeuw op Borneo.
Een kwart eeuw in het Land van maas en Waal.
Ik begin nu aan mijn laatste kwart.

Dank u wel allemaal.
Bertus Visschedijk

mensen, die hier een cursus volgden, enthousiast weer terug gingen naar hun 
eigen kampong, om daar het Blijde Boodschap van het geloof gestalte te 
geven aan hun dorpsgenoten. En we vroegen ons af: wie wil ik zelf zijn? die 
onbekende Emmaüsganger of die vreemdeling. Voor beiden was er interesse.
- Velen voelden zich thuis bij die teleurgestelde Emmaüsgangers die het 

allemaal niet zagen zitten.
- Velen voelden zich ook wel die vreemdeling of die medemens die mensen 

opbeurt en troost.

De laatste 25 jaar hier in het Land van Maas en Waal, en dan vooral in Ewijk 
en Winssen, heb ik geprobeerd die vreemdeling, die medemens, te zijn voor 
vele mensen in hun lief en leed. Maar ik voelde me soms ook wel die 
onbekende Emmaüsganger, die teleurgesteld was in zijn geloof, hoop of 
verwachting, maar dan ook ondervond ik opbeuring en troost van een 
vreemdeling, een medemens of medemensen, die me weer enthousiasme
gaven om door te gaan. En die vreemdelingen of medemensen, dat waren 
jullie, parochianen, collega's, bekenden, en ook mijn familie.

Donderdag a.s. (1 Maart) zet ik een punt achter mijn actieve werk als pastor, 
en daarom wil ik u allen bedanken voor het EMMAÜSGEVOEL, dat ik steeds 
ervaren heb in mijn werk. Dank u allen dat ik die 'vreemdeling of medemens' 
mocht zijn voor u, en dat ik ook die teleurgestelde Emmaüsganger mocht zijn, 
en dat u dan die vreemdeling was voor mij, die mij weer enthousiasme gaf om 
door te gaan. Dank u allen dat we probeerden om een volkskerk te zijn, samen 
Gods volk onderweg.

Een kwart eeuw jeugd en studie.
Een kwart eeuw op Borneo.
Een kwart eeuw in het Land van maas en Waal.
Ik begin nu aan mijn laatste kwart.

Dank u wel allemaal.
Bertus Visschedijk

In deze bijeenkomst geven wij uitleg over de symbolische betekenis van de 
Palmpasenstok. Wil je meedoen? Geef je dan op via email: 
verhalenuurtje@gmail.com. ‘Het Verhalenuurtje’ heeft 1x per 2 maanden een 
bijeenkomst voor alle kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 van de basisschool. 
Wil je hierover meer weten dan kun je contact opnemen Rosy (024-6777454) 
of Gerda (024-6777536) of stuur een email naar verhalenuurtje@gmail.com.

Amaidhi

Beste mensen, Zoals bij jullie wellicht bekend, vertrekken wij, Peter en Dilia, 
op 27 april naar India om de projecten van Amaidhi te bezoeken. De
vormelingen in de parochie ondersteunen deze stichting. 3 van onze projecten 
worden gerund door zusters van de orde Fransiscan sisters of St. Joseph (dr. sr 
Rexline in St. Thomas Hospital, sr. Leo Josephine in St Josephs Hospital en 
sr. Auxilia in de Don Bosco school en moeder overste sr. Arockiam.). We 
weten uit ervaring dat de zusters heel erg blij zijn met rozenkransen, 
scapulieren, katholieke afbeeldingen op kaarten, speldjes, medailles etc.

Heeft u nog iets thuis liggen waar u niet echt aan gehecht bent en graag wilt 
doneren aan de zusters? Dan nemen we dit graag mee! We kunnen alles 
gebruiken want per project zijn er heel veel zusters waarmee we ook bevriend 
zijn, die hierboven niet genoemd zijn. Alles is welkom wat niet te zwaar noch 
te groot is.

U kunt tot 15 april de materialen in een envelop in de brievenbus van de 
pastorie in Beuningen, Dorpssingel 2, doen met vermelding van Stichting 
Amaidhi. Alvast hartelijk bedankt!!, 

met vriendelijke groet,
Peter en Dilia Deurloo
Stichting Amaidhi / Amaidhi Foundation
info@amaidhi.nl
www.amaidhi.nl
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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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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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Deze twee wandelaars hebben tot op de dag van vandaag vele "collega's": 
- mensen teleurgesteld in idealen en verwachtingen, in hun hoop en liefde, in 

mensen en meningen, in het instituut van de kerk, in mensen die zich 
Christenen noemen en niet Christelijk handelen.

- mensen teleurgesteld, omdat ze het niet meer zien zitten, ze niets begrijpen 
van het leven en van zichzelf, ze zich dwaas of gek voelen geloof te hechten 
aan wat hun is geleerd door ouders, onderwijzers en pastoors, of wie dan 
ook. 

- mensen teleurgesteld in God, geloof en kerk, omdat hun gebeden en 
verwachtingen niet zijn verhoord.

Zoals Kleopas en zijn onbekende vriend zouden deze mensen ook nu kunnen 
zeggen: laten we er maar een punt achter zetten.

En onderweg naar Emmaüs wordt er heel wat afgepraat. Ze communiceren 
met elkaar. De beide wandelaars spraken tezamen onder elkaar, ze laten zich 
elkaar informeren en corrigeren: men treft elkaar, het isolement is wel 
doorbroken. Ze waren er nog steeds vol van, van wat er allemaal gebeurd
was in de laatste jaren en vooral de laatste dagen: Jezus' optreden in Israël, de 
laatste dagen van Jezus, zijn gevangenneming, verhoor, lijden, kruisiging, 
dood, begrafenis, en nu ook de geruchten van het lege graf.

En dan komt daar die vreemdeling, die onbekende. De twee wandelaars 
merken nauwelijks dat er iemand met mee komt lopen, zo druk zijn ze zelf in 
gesprek. De vreemdeling hoort het allemaal aan. En die twee wandelaars zijn 
wel opgelucht dat ze het nu ook kunnen delen met een ander, en dat lucht op. 
En de vreemdeling neemt nu de leiding en probeert hen te troosten en gaat het 
gesprek nu beheersen.
We weten allemaal uit het verhaal van Evangelie hoe het afloopt. Die 
vreemdeling, die medemens is de verrezen Jezus. Tot die ontdekking kwamen 
ze s ‘avonds bij het avondeten, en toen konden ze hun geluk niet op en renden 
in het donker terug naar Jeruzalem.

Wat doen we met dit verhaal? In Indonesië heb ik het bezinningsgebouw waar 
ik tien jaar heb mogen werken, Huize Emaus genoemd, met de bedoeling dat 
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Weurt

Eerste Heilige Communie Weurt
Op zondag 18 maart a.s. stellen twaalf communicanten zichzelf voor aan de 
geloofsgemeenschap van de Heilige Andreas Weurt. Begin dit jaar zijn we de 
voorbereidingen gestart met een speurtocht door de Andreaskerk. Op de 
volgende bijeenkomst zijn we begonnen met het project ‘Maak van mij een 
regenboog’. Een leuk project, waarbij ook veel geknutseld wordt. Zo hebben 
de communicanten bij de laatste bijeenkomst 4 zonnetjes geknutseld voor 
speciale mensen om hen heen. Op deze zonnetjes hebben ze een wens gezet. 
Er zullen veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes trots zijn dat zij zo’n zonnetje hebben gekregen. In het project 
staan ook veel mooie toepasselijke liedjes, als bijvoorbeeld:

Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
Alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
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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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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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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 
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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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.

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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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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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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geslaagde dag.
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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 
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Weurt 
 
 
 
 

 
Beste mensen, 
 

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

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

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

 
CONTACTGROEP WEURT 

Per 1 januari 2015 is de fusie van de vier kerkdorpen Winssen, Ewijk, 
Beuningen en Weurt een feit en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
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als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

(Melodie: www.hannalam.in4lessen.nl
Bron: Alles wordt nieuw, Hannah Lam)

We hopen dat de communicanten warm ontvangen worden door de 
geloofsgemeenschap van Weurt. En dat ze zich met veel plezier verder gaan 
voorbereiden en op 3 juni hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen.

Werkgroep Eerste Communie Weurt

Foto: Paul Benschop
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Overweging Bertus Visschedijk tijdens zijn emeritaat op 25 februari 2018

Dierbare medemensen, medeparochianen,

Ik ben altijd gefascineerd geweest met het verhaal van die Emmaüs mensen. 
Het zijn heerlijke mensen en zo gemakkelijk te vergelijken met ons leven en 
bestaan.

Opvallende figuren zijn het niet geweest. Een van hen wordt met name 
genoemd, namelijk Kleopas. De naam van de andere wandelaar blijft 
onbekend, al heeft men natuurlijk allerlei gissingen gemaakt. Een mooie 
oplossing heeft iemand uit de vorige eeuw bedacht: vul je eigen naam in en 
wandel mee. Deze twee wandelaars zijn in ieder geval levensechte mensen 
geweest. Ze treden plotseling op in het verrijzenisverhaal en later horen we 
niets meer van hen. Ze zijn weer verdwenen.

Deze twee wandelaars zijn geweldig teleurgesteld. Dat blijkt wel uit hun 
woorden, en ook uit het feit dat ze niet meer in Jeruzalem willen blijven, en 
dus met lood in de schoenen teruggaan naar hun dorp Emmaüs. Toch was er 
wel alle reden om in Jeruzalem te blijven: het Joodse Paasfeest werd gevierd, 
de gebeurtenissen rond Jezus hadden veel aandacht, en er waren geruchten van 
die morgen: het graf van Jezus was leeg. Deze twee mensen behoorden wel 
niet tot de directe kring van de apostelen, maar wel tot de bredere kring van 
volgelingen van Jezus. 

Toch hadden al deze mensen een prachtige tijd samen gehad. Ze hadden 
grootse verwachtingen, maar nu was alles ineens voorbij. Diep teleurgesteld 
dus. Hoe hadden ze zo naïef kunnen zijn met zo'n rabbi? Hoe hadden ze 
zoveel geloof kunnen gegeven aan het optreden van deze man, die ze zagen 
als de toekomstige koning van Israël?

En dan nog diezelfde morgen het verhaal van de vrouwen bij het graf: het 
lichaam van Jezus was verdwenen. Nu was alles radicaal voorbij voor hen. 
Dus maar terug naar Emmaüs, een illusie armer en een teleurstelling rijker.
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Weurt

Eerste Heilige Communie Weurt
Op zondag 18 maart a.s. stellen twaalf communicanten zichzelf voor aan de 
geloofsgemeenschap van de Heilige Andreas Weurt. Begin dit jaar zijn we de 
voorbereidingen gestart met een speurtocht door de Andreaskerk. Op de 
volgende bijeenkomst zijn we begonnen met het project ‘Maak van mij een 
regenboog’. Een leuk project, waarbij ook veel geknutseld wordt. Zo hebben 
de communicanten bij de laatste bijeenkomst 4 zonnetjes geknutseld voor 
speciale mensen om hen heen. Op deze zonnetjes hebben ze een wens gezet. 
Er zullen veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes trots zijn dat zij zo’n zonnetje hebben gekregen. In het project 
staan ook veel mooie toepasselijke liedjes, als bijvoorbeeld:

Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
Alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
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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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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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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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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 
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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… 

(kerstgedachte van Paul Chapel in zijn boek: “Geschreven voor u”) 
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Hendrik de fietsliefhebber en de jonge kapelaan

Het begon al op jonge leeftijd bij Hendrik. Op zijn achtste verjaardag kreeg hij 
van zijn pa en ma de eerste fiets. Nou dat was een groot cadeau, zo omstreeks 
de dertiger jaren van de vorige eeuw. Het was een mirakel zoals die kleine 
man, na enige maanden van oefenen kon fietsen over de Wurtse velden en de 
dreven. Hendrik was een echte fietsliefhebber. Dus geen duurbetaalde 
profwielrenner. Maar menige coureur zou de vingers 
afbijten, om op hun racefiets met zo’n snelheid vooruit 
te komen. Maar Hendrik kon dat hoor. Hij kon al 
meteen verschrikkelijk hard trappen op z’n nieuwe 
fiets. Het vehikel was wel een beetje op de groei 
gekocht, maar met de beentjes tussen de stang ging het 
prima, want zo ging dat in die tijd. Alleen kon hij in het 
begin nog niet goed sturen en dat zou een geweldige 
tegenvaller voor hem worden.

Maar alla, hij was immers nog jong. Elke dag ging papa met hem op de dijk 
een beetje trainen, zodat hij niet te hard over de weg heen en weer zwalkte. Na 
de eerste lessen ging het nog niet zo best en het menneke brulde als een mager
verreke toen hij voor de vijfde keer van de fiets afdonderde en hard bulkte: ”Ik 
heb die rotfiets nie mèr nodig!!!’ Maar Hendrik was van goeie wil en een paar 
dagen na zijn verjaardag was hij toch al zo ver dat hij al zelf op kon stappen en 
na aanmoedigen van mama alleen ging fietsen. Hij fietste wiebelend over de 
dijk en sloeg pardoes rechts af, over de afweg, de Scharsestraat op. En dat zou 
grote gevolgen hebben. En wat gebeurde er ?

Een veertig meter voor Hendrik, liep de jonge kapelaan, die pas een paar 
weken in Weurt was gekomen als assistent van de ouwe pastoor. De kapelaan 
liep rustig te brevieren. Met zijn mooie nieuwe zwarte pij aan en zijn 
blinkende zwarte sjerp om, zag de jonge pater er netjes uit. De prachtige witte 
boord om zien hals en de grote ronde hoed met een prachtige pluim er aan, 
gaven hem een deftig aanzien. Dat voelde de kapelaan schijnbaar ook aan, 
want elke keer als hij een blad omsloeg van zijn gebedenboek, keek hij 
stiekem onder de rand van de hoed uit, of dat hij ook gezien werd. 
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Hendrik de fietsliefhebber en de jonge kapelaan

Het begon al op jonge leeftijd bij Hendrik. Op zijn achtste verjaardag kreeg hij 
van zijn pa en ma de eerste fiets. Nou dat was een groot cadeau, zo omstreeks 
de dertiger jaren van de vorige eeuw. Het was een mirakel zoals die kleine 
man, na enige maanden van oefenen kon fietsen over de Wurtse velden en de 
dreven. Hendrik was een echte fietsliefhebber. Dus geen duurbetaalde 
profwielrenner. Maar menige coureur zou de vingers 
afbijten, om op hun racefiets met zo’n snelheid vooruit 
te komen. Maar Hendrik kon dat hoor. Hij kon al 
meteen verschrikkelijk hard trappen op z’n nieuwe 
fiets. Het vehikel was wel een beetje op de groei 
gekocht, maar met de beentjes tussen de stang ging het 
prima, want zo ging dat in die tijd. Alleen kon hij in het 
begin nog niet goed sturen en dat zou een geweldige 
tegenvaller voor hem worden.

Maar alla, hij was immers nog jong. Elke dag ging papa met hem op de dijk 
een beetje trainen, zodat hij niet te hard over de weg heen en weer zwalkte. Na 
de eerste lessen ging het nog niet zo best en het menneke brulde als een mager
verreke toen hij voor de vijfde keer van de fiets afdonderde en hard bulkte: ”Ik 
heb die rotfiets nie mèr nodig!!!’ Maar Hendrik was van goeie wil en een paar 
dagen na zijn verjaardag was hij toch al zo ver dat hij al zelf op kon stappen en 
na aanmoedigen van mama alleen ging fietsen. Hij fietste wiebelend over de 
dijk en sloeg pardoes rechts af, over de afweg, de Scharsestraat op. En dat zou 
grote gevolgen hebben. En wat gebeurde er ?

Een veertig meter voor Hendrik, liep de jonge kapelaan, die pas een paar 
weken in Weurt was gekomen als assistent van de ouwe pastoor. De kapelaan 
liep rustig te brevieren. Met zijn mooie nieuwe zwarte pij aan en zijn 
blinkende zwarte sjerp om, zag de jonge pater er netjes uit. De prachtige witte 
boord om zien hals en de grote ronde hoed met een prachtige pluim er aan, 
gaven hem een deftig aanzien. Dat voelde de kapelaan schijnbaar ook aan, 
want elke keer als hij een blad omsloeg van zijn gebedenboek, keek hij 
stiekem onder de rand van de hoed uit, of dat hij ook gezien werd. 
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als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

(Melodie: www.hannalam.in4lessen.nl
Bron: Alles wordt nieuw, Hannah Lam)

We hopen dat de communicanten warm ontvangen worden door de 
geloofsgemeenschap van Weurt. En dat ze zich met veel plezier verder gaan 
voorbereiden en op 3 juni hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen.

Werkgroep Eerste Communie Weurt

Foto: Paul Benschop
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Overweging Bertus Visschedijk tijdens zijn emeritaat op 25 februari 2018

Dierbare medemensen, medeparochianen,

Ik ben altijd gefascineerd geweest met het verhaal van die Emmaüs mensen. 
Het zijn heerlijke mensen en zo gemakkelijk te vergelijken met ons leven en 
bestaan.

Opvallende figuren zijn het niet geweest. Een van hen wordt met name 
genoemd, namelijk Kleopas. De naam van de andere wandelaar blijft 
onbekend, al heeft men natuurlijk allerlei gissingen gemaakt. Een mooie 
oplossing heeft iemand uit de vorige eeuw bedacht: vul je eigen naam in en 
wandel mee. Deze twee wandelaars zijn in ieder geval levensechte mensen 
geweest. Ze treden plotseling op in het verrijzenisverhaal en later horen we 
niets meer van hen. Ze zijn weer verdwenen.

Deze twee wandelaars zijn geweldig teleurgesteld. Dat blijkt wel uit hun 
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Weurt

Eerste Heilige Communie Weurt
Op zondag 18 maart a.s. stellen twaalf communicanten zichzelf voor aan de 
geloofsgemeenschap van de Heilige Andreas Weurt. Begin dit jaar zijn we de 
voorbereidingen gestart met een speurtocht door de Andreaskerk. Op de 
volgende bijeenkomst zijn we begonnen met het project ‘Maak van mij een 
regenboog’. Een leuk project, waarbij ook veel geknutseld wordt. Zo hebben 
de communicanten bij de laatste bijeenkomst 4 zonnetjes geknutseld voor 
speciale mensen om hen heen. Op deze zonnetjes hebben ze een wens gezet. 
Er zullen veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes trots zijn dat zij zo’n zonnetje hebben gekregen. In het project 
staan ook veel mooie toepasselijke liedjes, als bijvoorbeeld:

Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
Alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
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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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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.
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Virginia Bartels - Voorzitter Sint Nicolaascomité
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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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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
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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.

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.

 

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
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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.

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.

Hoe korter Hendrik, onze kleine wielrenner, de kapelaan naderde, hoe banger 
dat hij zich maakte om die deftige mens voorbij te komen. Toen Hendrik vlak 
achter de kapelaan was, wist hij niet goed of hij rechts of links voorbij zou 
gaan. Hij wiebelde nog van de ene naar de andere kant en reed toen pardoes 
tegen de lange rokken van de kapelaan op. Met een angstkreet riep Hendrik 
nog:”Pas op mijnheer kapelaan daar kom ik aan !!!” Maar het was al te laat. 
Van schrik sprong de kapelaan opzij, maar het stuur van de fiets, dat door 
Hendrik krampachtig werd vastgehouden, bleef tussen zijn lange rokken 
hangen. Hij struikelde en schoot op zijn kop in de sloot en de kleine coureur 
kwam boven op hem. Proestend en ploeterend kwamen ze beide omhoog, met 
het kikkerdril en kroos op hun kop en schouders.
Zijn waardigheid helemaal verliezend, keek de kapelaan Hendrik woest aan en 
bulkte zo hard hij kon: “Verdullemse kwajong, kon je niet bellen?’ Hendrik 
keek de kapelaan beteuterd aan en riep overstuur: ”Ja, ja, dat kan ik wel, marre 
ik kan nog nie goêd sturen!”

Druipend van het vieze slootwater trokken ze samen de fiets uit de sloot. De 
prachtige hoed van de kapelaan dobberde op de golfjes van het slootwater een 
eindje verder, maar Hendrik zag het en sprong weer pardoes in de sloot en 
viste het ding op. “Hier menheer kapelaan, hier hedde d’n hoêd wèr terug. “ 
“Dank je wel menneke,”zei hij en zette de natte hoed op en raapte het 
kerkboek op wat op straat was gevallen. Met grote stappen beende de jonge 
kapelaan terug naar de pastorie, waarbij hij een spoor van het vieze slootwater 
achter zich liet. 
Hendrik liep met de fiets aan de hand huiswaarts.

JAN MIT ‘T ROAKELIEZER

Wist u dat dit blad ook op de website www.johannesxxiii.nl te lezen is?
Het blad is daar ook te downloaden en als u zich via de website opgeeft 
krijgt u het blad automatisch per mail toegezonden.

Hoe korter Hendrik, onze kleine wielrenner, de kapelaan naderde, hoe banger 
dat hij zich maakte om die deftige mens voorbij te komen. Toen Hendrik vlak 
achter de kapelaan was, wist hij niet goed of hij rechts of links voorbij zou 
gaan. Hij wiebelde nog van de ene naar de andere kant en reed toen pardoes 
tegen de lange rokken van de kapelaan op. Met een angstkreet riep Hendrik 
nog:”Pas op mijnheer kapelaan daar kom ik aan !!!” Maar het was al te laat. 
Van schrik sprong de kapelaan opzij, maar het stuur van de fiets, dat door 
Hendrik krampachtig werd vastgehouden, bleef tussen zijn lange rokken 
hangen. Hij struikelde en schoot op zijn kop in de sloot en de kleine coureur 
kwam boven op hem. Proestend en ploeterend kwamen ze beide omhoog, met 
het kikkerdril en kroos op hun kop en schouders.
Zijn waardigheid helemaal verliezend, keek de kapelaan Hendrik woest aan en 
bulkte zo hard hij kon: “Verdullemse kwajong, kon je niet bellen?’ Hendrik 
keek de kapelaan beteuterd aan en riep overstuur: ”Ja, ja, dat kan ik wel, marre 
ik kan nog nie goêd sturen!”

Druipend van het vieze slootwater trokken ze samen de fiets uit de sloot. De 
prachtige hoed van de kapelaan dobberde op de golfjes van het slootwater een 
eindje verder, maar Hendrik zag het en sprong weer pardoes in de sloot en 
viste het ding op. “Hier menheer kapelaan, hier hedde d’n hoêd wèr terug. “ 
“Dank je wel menneke,”zei hij en zette de natte hoed op en raapte het 
kerkboek op wat op straat was gevallen. Met grote stappen beende de jonge 
kapelaan terug naar de pastorie, waarbij hij een spoor van het vieze slootwater 
achter zich liet. 
Hendrik liep met de fiets aan de hand huiswaarts.

JAN MIT ‘T ROAKELIEZER

Wist u dat dit blad ook op de website www.johannesxxiii.nl te lezen is?
Het blad is daar ook te downloaden en als u zich via de website opgeeft 
krijgt u het blad automatisch per mail toegezonden.
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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. 

 

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 
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als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

(Melodie: www.hannalam.in4lessen.nl
Bron: Alles wordt nieuw, Hannah Lam)

We hopen dat de communicanten warm ontvangen worden door de 
geloofsgemeenschap van Weurt. En dat ze zich met veel plezier verder gaan 
voorbereiden en op 3 juni hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen.

Werkgroep Eerste Communie Weurt
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Overweging Bertus Visschedijk tijdens zijn emeritaat op 25 februari 2018

Dierbare medemensen, medeparochianen,

Ik ben altijd gefascineerd geweest met het verhaal van die Emmaüs mensen. 
Het zijn heerlijke mensen en zo gemakkelijk te vergelijken met ons leven en 
bestaan.

Opvallende figuren zijn het niet geweest. Een van hen wordt met name 
genoemd, namelijk Kleopas. De naam van de andere wandelaar blijft 
onbekend, al heeft men natuurlijk allerlei gissingen gemaakt. Een mooie 
oplossing heeft iemand uit de vorige eeuw bedacht: vul je eigen naam in en 
wandel mee. Deze twee wandelaars zijn in ieder geval levensechte mensen 
geweest. Ze treden plotseling op in het verrijzenisverhaal en later horen we 
niets meer van hen. Ze zijn weer verdwenen.

Deze twee wandelaars zijn geweldig teleurgesteld. Dat blijkt wel uit hun 
woorden, en ook uit het feit dat ze niet meer in Jeruzalem willen blijven, en 
dus met lood in de schoenen teruggaan naar hun dorp Emmaüs. Toch was er 
wel alle reden om in Jeruzalem te blijven: het Joodse Paasfeest werd gevierd, 
de gebeurtenissen rond Jezus hadden veel aandacht, en er waren geruchten van 
die morgen: het graf van Jezus was leeg. Deze twee mensen behoorden wel 
niet tot de directe kring van de apostelen, maar wel tot de bredere kring van 
volgelingen van Jezus. 

Toch hadden al deze mensen een prachtige tijd samen gehad. Ze hadden 
grootse verwachtingen, maar nu was alles ineens voorbij. Diep teleurgesteld 
dus. Hoe hadden ze zo naïef kunnen zijn met zo'n rabbi? Hoe hadden ze 
zoveel geloof kunnen gegeven aan het optreden van deze man, die ze zagen 
als de toekomstige koning van Israël?

En dan nog diezelfde morgen het verhaal van de vrouwen bij het graf: het 
lichaam van Jezus was verdwenen. Nu was alles radicaal voorbij voor hen. 
Dus maar terug naar Emmaüs, een illusie armer en een teleurstelling rijker.
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Weurt

Eerste Heilige Communie Weurt
Op zondag 18 maart a.s. stellen twaalf communicanten zichzelf voor aan de 
geloofsgemeenschap van de Heilige Andreas Weurt. Begin dit jaar zijn we de 
voorbereidingen gestart met een speurtocht door de Andreaskerk. Op de 
volgende bijeenkomst zijn we begonnen met het project ‘Maak van mij een 
regenboog’. Een leuk project, waarbij ook veel geknutseld wordt. Zo hebben 
de communicanten bij de laatste bijeenkomst 4 zonnetjes geknutseld voor 
speciale mensen om hen heen. Op deze zonnetjes hebben ze een wens gezet. 
Er zullen veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vriendjes en 
vriendinnetjes trots zijn dat zij zo’n zonnetje hebben gekregen. In het project 
staan ook veel mooie toepasselijke liedjes, als bijvoorbeeld:

Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
Alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
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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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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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de minste was. Isai liet hem niet eens roepen. Laat die jongen maar bij de 
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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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