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WIE / WAT / WAAR? 

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar. 

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * * 

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII 

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

Contact 

Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl 
Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, 
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913 

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459 
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u) 

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221 
Misintenties Weurt via Mw.Bernadette Faber, 
Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 
of via de Pastorie 

 

Redactieleden “Rondom Johannes” 

Winssen Ewijk Beuningen Weurt 
Gerry Schreven Theo Coenders Diana Fuchten Bernadette Faber 
Trudy Teunissen Dien van Rens  Paul Benschop 
Mark van Gaalen    
 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het 
weekend van 7 september 2019. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 22 augustus 2019 naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 
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Hartenkreet – 23 juni 2019 

Het was het begin van de Goede Week. Maandag 15 april 2019. Beelden die 
ons altijd bij zullen blijven. De Notre-Dame, een van de fraaiste symbolen van 
de West-Europese cultuur, in lichterlaaie… De stad Parijs – nee, een hele natie, 
zo hoorde men zeggen, was in het hart geraakt. Voor velen was Goede Vrijdag 
op dat moment al een feit. De restauratie wordt inmiddels – als je het geloven 
mag – voortvarend ter hand genomen. Ideeën zijn er volop, architectenbureaus 
dienen zich aan voor ‘de klus van de eeuw’, en miljoenen euro’s stromen binnen 
of zijn al toegezegd. Na ‘Goede Vrijdag’ volgt ‘Pasen’. Daar heeft het toch 
minstens iets van weg. 

En toch… Belangrijker dan het gebouw, belangrijker dan het monument – hoe 
waardevol het ook zijn moge – is, wat mij betreft, de vraag waar het gebouw 
voor stáát, welke de reden is dat het ooit is opgetrokken. Belangrijker dan het 
behoud van een kerk(gebouw) – en dat geldt niet alleen voor de Notre-Dame – 
is de boodschap die moet worden doorgegeven. De theoloog Edward 
Schillebeeckx (1914-2009) stelt dat het uiteindelijk en uitsluitend gaat ‘om het 
behoud van het Evangelie’.  

Dit nu geldt evenzeer voor onze eigen parochiegemeenschap, nu we – 
gedwongen door de omstandigheden – niet anders kunnen dan overgaan tot het 
afstoten en sluiten van kerken die tot voor enige decennia nog het kloppende 
hart vormden van een dorpsgemeenschap. Maar de tijd dat de dorps-
gemeenschap samenviel met de geloofs-gemeenschap lijkt definitief voorbij. 
Als mensen niet meer samenkomen en niet meer bijdragen, kortom: als de 
betrokkenheid verdwijnt, is bovengenoemde conclusie onvermijdelijk. En dat 
doet pijn. Heel veel pijn. Met name voor die kleine groep betrokken parochianen 
en vrijwilligers die er, tot op de dag van vandaag, nog wél voor gaat. En ook ik 
voel die pijn. Want ook ik voel mij, als pastor, verbonden met elk van onze vier 
kerken. Maar vooral met de méns die zijn of haar eigen ‘heilige plaats’ zal 
moeten missen. 

Als u dit leest, is de bijeenkomst rond de beoogde sluiting van de kerk van 
Winssen alweer lang en breed achter de rug. Een bijeenkomst die we als 
parochiebestuur zo goed mogelijk hebben voorbereid, in het besef dat het gaat 
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om méér dan alleen een gebouw. Het gaat ook en vooral om mensen en hun 
gevoelens. En daar willen we respectvol en zo zuiver mogelijk mee omgaan. 

We willen de komende tijd niet alleen nadenken over sluiting en herbestemming 
van gebouwen. We willen ook – graag sámen met u – nadenken over de vraag 
naar de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Zíen we nog wel toekomst, 
of sluiten we het boek? Kiezen we – als ik opnieuw het beeld mag gebruiken – 
voor Goede Vrijdag? Voor cynisme en pessimisme? Voor een houding die tot 
uitdrukking komt in een uitspraak als: ‘Je denkt toch niet dat ik straks dáár en 
dáár naar de kerk ga?!’ Zo wordt de steen voor het graf teruggerold – en geven 
we ons over aan de duisternis… Hoe diep zit dan eigenlijk ons geloof? Of kiezen 
we – ondanks alles – toch voor Pasen? Voor toekomst en licht? En gunnen we 
onszelf en elkaar de tijd om opnieuw bij elkaar thuis te komen – en een nieuwe 
parochie-gemeenschap te vormen? Een parochiegemeenschap die er overigens 
heel anders uit zal zien dan die we nu kennen… Trekken we samen de zee door 
– of gaan we, ieder voor onszelf, kopje onder? 

Ik kies voor Pasen. Maar dat kan ik niet alleen. Daar heb ik ieder van u bij 
nodig. Daar hebben we elkáár bij nodig. Welke torenspits ook de ‘onze’ is. 
Het zal samen zijn, of het zal niet zijn… 

We staan op een cruciaal punt – op een kruis-punt in de geschiedenis van 
onze geloofs- en parochiegemeenschap: Gaan we naar links of gaan we naar 
rechts? Wordt het Goede Vrijdag – of toch weer Pasen? Het antwoord is aan u, 
is aan jou… 

Ik hoop en ik reken op u. 

Een hartelijke groet, 

Pastor Ruud Roefs 
 
 
 
 
 
 

 

Verslag bijeenkomst rond voorgenomen sluiting kerk Winssen 

Op woensdag avond 26 juni was er een bijeenkomst in de H. Antonius van 
Padua kerk in Winssen, waarin het parochiebestuur en de pastoraatsgroep uitleg 
gaven over het voornemen om de kerk in Winssen te sluiten.  

De avond werd aan elkaar gepraat door gespreksleider Cees van Ingen en als 
eerste kwam Pastoor Ruud Roefs aan het woord. Hij sprak over de trends in de 
parochie. Zo meldde hij dat sinds 1993 het aantal dopelingen met 75% is 
teruggelopen. In 2018 waren er slechts twee kerkelijke huwelijken in de gehele 
parochie Johannes XXIII, dus in alle 4 de kerkdorpen tezamen. Ruud 
benadrukte dat cijfers niet alles zeggen, maar dat ook het aantal vrijwilligers dat 
actief is voor de parochie terugloopt en weinig aanwas van jongeren heeft.  

Vervolgens gaf Penningmeester Bram Boon toelichting over de financiële 
situatie. Als voorbeeld de opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans, een van 
de belangrijkste inkomstenbronnen van de Parochie. In het licht van 14.000 
ingeschreven parochianen is de 2018 opbrengst van €84.000,- van de actie 
Kerkbalans, slechts €6,- per ingeschreven parochiaan. Met het bovenstaande is 
het moeilijk om in elk van de vier dorpen een kerkgebouw in stand te houden. 
Ruud Roefs voegt hieraan toe dat het belangrijk is om de Parochie toekomst 
bestendig te maken en krachten en kwaliteiten te bundelen. 

Pieter Oosterhout, binnen het parochiebestuur verantwoordelijk voor gebouwen 
gaf aan dat het voornemen is om de kerk van Winssen op 1 januari 2020 te 
sluiten. Wel wil men het beeldbepalende gebouw behouden in het dorp. Samen 
met het Van Ghent plein, de boerderij achter de kerk, de dorps boomgaard, de 
muziekkoepel en kerkhof en oude toren vormt de kerk het hart van Winssen. 
Om zeggenschap te houden over de invulling van de locatie is het plan om de 
gebouwen te verkopen, maar de gronden eronder in erfpacht uit te geven. Er 
zijn reeds schetsen gemaakt van de mogelijke invulling van de gebouwen. Voor 
de kerk is een mogelijke invulling een combinatie van wonen, horeca en 
maatschappelijke functie. Door de hoogte van het gebouw kan er eenvoudig een 
verdiepingsvloer worden aangebracht om zo de ruimte optimaal te gebruiken. 
Het kapelletje bij de achterste kerkdeur blijft bestaan. Dit wordt namelijk veel 
bezocht en deze functie wil men intact laten. Voor het overige zal het gebouw 
als kerk buiten gebruik worden gesteld.  
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Hierna waren er drie stands waar aanwezigen zich konden aanmelden voor een 
klankbordgroep om mee te praten over de plannen of meer informatie in te 
winnen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt en op verschillende plekken werd 
druk gediscussieerd. De drie op te richten klankbordgroepen zijn: 
• Pastoraat, de toekomst van de Winssense geloofsgemeenschap 
• Proces en planning van het sluiten van de kerk 
• Herbestemming kerkgebouw. 

Iedere “stand” kon een kwartier worden bezocht, waarna men werd verzocht 
om te rouleren. Ook op andere plekken in de kerk ontstonden groepjes waar 
druk werd gesproken over de plannen. Na drie kwartier werd er een 
samenvatting gegeven van hetgeen in de drie groepen is besproken: 
• Bij de groep Pastoraat was er opgemerkt dat de kerk ook naar de mensen 

toe moest komen. Ook vroeg men zich af of mensen zich wel thuis zouden 
voelen als ze naar een “andere” kerk zou moeten gaan. 

• Bij de groep waar men over de planning en het proces rond het sluiten van 
de kerk sprak, was geopperd om van de eredienst ter onttrekking van de 
kerk een historische gebeurtenis te maken door bijvoorbeeld iedereen die 
ooit is gedoopt in de kerk uit te nodigen. Ook was er opgemerkt dat het 
Heilig Hart beeld buiten bij de kerk, behouden moest blijven, eventueel op 
een andere plek.  

• Op de gepresenteerde plannen voor de invulling van het kerkgebouw met 
woonruimte en ander functies was enthousiast gereageerd. Wel was 
gevraagd of de Winssense geloofsgemeenschap zeggenschap kon krijgen 
bij de invulling. 

De avond werd afgesloten door Ruud Roefs die de aanwezigen meegaf naar 
huis, dat de kerk niet in de stenen zit, maar in de mensen.  

Een parochiaan  
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Agapè-viering in Beuningen 

Inmiddels zijn we in parochie Johannes XXIII en de protestantse gemeente 
Beuningen – Winssen alweer een half jaar op weg met de agapè-viering. Een 
mooie gelegenheid om kort de balans op te maken. Het doet deugd te mogen 
constateren dat een behoorlijke groep mensen inmiddels haar weg er naar toe 
gevonden heeft – en dat er zoiets als een ‘vaste kern’ is ontstaan. Blijkbaar 
voorziet dit type viering (midden in de week) in een behoefte.  

Om, mocht dat nodig zijn, uw geheugen nog even op te frissen… Het Griekse 
woord agapè betekent ‘liefde’. Je zou de agapè-viering ook ‘liefdesmaal’ 
kunnen noemen – en het is een vorm van vieren die haar wortels heeft in de kerk 
van het allereerste begin, toen christenen nog gewoon bij elkaar thuis 
samenkwamen, de Schrift lazen, brood en wijn met elkaar deelden (ter 
nagedachtenis aan Jezus) en samen ook de maaltijd gebruikten. 

Bij een agapè-viering gaat het heel nadrukkelijk om een ‘Open 
Tafelgemeenschap’: En dat is niet voor niets. Immers, Jezus deelde de maaltijd 
met iedereen, ongeacht de sociale of morele status van zijn disgenoten. Ieder 
mens was welkom. Ook de mens die in de ogen van de ander niet deugde, om 
wat voor reden ook. Jezus doorbrak met deze handelwijze de sociale en 
religieuze codes van zijn tijd – en dat riep weerstand op. Waar hij zich overigens 
weinig van aantrok. Voor hem was deze Open Tafelgemeenschap een 
uitdrukking van Gods liefde voor ieder mens, en zo een voorproef van de 
onbegrensde samenvoeging van mensen in Gods toekomst. 

Een agapè-viering is iets anders dan een eucharistie- of avondmaalsviering. 
Het is mogelijk dat een priester of predikant voorgaat – maar dat is niet per se 
noodzakelijk. De agapè-viering heeft een ongedwongen karakter en is 
eenvoudig van opzet. Bovendien is er ruimte voor eigen inbreng van de 
aanwezigen. Met andere woorden: het gaat om een viering die niet ‘kant en 
klaar’ wordt voorgeschoteld, maar die je met elkaar invult en gestalte geeft. Een 
voorbeeld: na de schriftlezing volgt niet – zoals in traditionele kerkelijke 
vieringen meestal het geval is – een preek of overweging door de voorganger, 
maar wordt het gelezene met elkaar besproken. Waarbij het dan niet gaat om 
een discussie, maar om het delen van gedachten en ervaringen. 
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De opzet van de viering is als volgt: 
1. Meditatieve muziek / stilte 
2. Opening / welkom 
3. Gebed 
4. Schriftlezing 
5. Korte stilte ter overweging 
6. Delen 
7. Muziek 
8. Delen van brood en wijn 
9. Voorbede 
10. Onze Vader / vredeswens 
11. Lied 
12. Zegenbede 
13. Afsluitend samenzijn 

Het zal u niet verbazen dat het gaat om een oecumenische viering.  
Alle gelovige gezindten, zoekers en twijfelaars, alle mensen van goede wil zijn 
van harte welkom!  

De agapè-vieringen duren ca. 1 uur en vinden om de twee weken plaats. 
De data voor de komende tijd:  
17 juli, 14 augustus, 28 augustus, 11 september (aanvang 19.15 uur). 
N.B . Géén viering op 31 juli!  

Locatie: Koetshuis (aanbellen aan de voordeur van de pastorie, 
Dorpssingel 2, Beuningen – tegenover de Corneliuskerk) 

Met een hartelijke groet – en graag tot ziens! 

Pastor Marike Meek (PKN Beuningen-Winssen)  
en pastor Ruud Roefs (parochie H. Johannes XXIII) 

 
Bericht van een dankbare Emeritus Pastoor 

“Hoe vond je het, Ton?” Deze vraag kreeg ik vaak de afgelopen dagen. “Ik 
geniet nog volop na,” was mijn antwoord. En zo is het ook. Ik mag terug-kijken 
op een prachtig jubileumfeest. Het begon met een indrukwekkende 
eucharistieviering. Een ‘meezingmis’ moest het worden en dat werd het.  
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De agapè-vieringen duren ca. 1 uur en vinden om de twee weken plaats. 
De data voor de komende tijd:  
17 juli, 14 augustus, 28 augustus, 11 september (aanvang 19.15 uur). 
N.B . Géén viering op 31 juli!  

Locatie: Koetshuis (aanbellen aan de voordeur van de pastorie, 
Dorpssingel 2, Beuningen – tegenover de Corneliuskerk) 

Met een hartelijke groet – en graag tot ziens! 

Pastor Marike Meek (PKN Beuningen-Winssen)  
en pastor Ruud Roefs (parochie H. Johannes XXIII) 

 
Bericht van een dankbare Emeritus Pastoor 

“Hoe vond je het, Ton?” Deze vraag kreeg ik vaak de afgelopen dagen. “Ik 
geniet nog volop na,” was mijn antwoord. En zo is het ook. Ik mag terug-kijken 
op een prachtig jubileumfeest. Het begon met een indrukwekkende 
eucharistieviering. Een ‘meezingmis’ moest het worden en dat werd het.  

Nooit eerder hoorde ik in de Ewaldenkerk zo veel mensen uit volle borst 
meezingen. Het deed me ook goed dat ik velen tijdens de receptie mocht 
begroeten. Heel veel dank voor uw felicitaties en de ‘envelopjes’ die ik mocht 
ontvangen. 

Ik ga namen noemen (hopend dat ik niemand vergeet), want wat ben ik blij en 
dankbaar al diegenen die meewerkten aan het feest in kerk en pastorie. Op de 
eerste plaats dank ik het parochiebestuur: Jos Hermans, Ton Perlo, Jan Dekkers 
en Ton Lansdaal. Zij gaven mij toestemming kerk en pastorie met tuin te 
gebruiken. Bedankt organist André van Dijk, die met mij het liturgieboekje van 
de ‘meezingmis’ samenstelde. Hij heeft ook nog flink geoefend om mijn 
verzoeknummer te spelen: het ‘Prière à notre Dame’ uit de Suite Gothique van 
Boëlmann. Deze muziek leerde ik als kind kennen dankzij Henk Tromp die het 
vaak speelde tijdens het Lof. Dank Ton Lansdaal, die ik mocht aanstellen als 
algehele leider van de feestdag en die dat met verve deed. Dank jullie wel: 
kosters Jan Daamen en Hans Gubbels; lektor: Addy van Gisteren-Klabbers; 
ceremoniarius: Jan Dekkers; collectanten: Jan Daamen en Ad Lansdaal; dank 
Joachim Dreihan die prachtige bloemstukken maakte. Bedankt Talita Sas die 
foto’s maakte en bedankt akolieten: Ton Lansdaal, Peter Sas en Marco Toebast 
met zijn kinderen Yvo, Jitte en Jesca. Marco met zijn kinderen verdienen een 
extra vermelding, want is het niet prachtig dat een vader al meerdere jaren met 
zijn drie kinderen ‘de mis komt dienen’?” Ik eindig deze dankbetuiging met het 
slot van mijn preek van het afgelopen feest. 

“Ik blijf hopen en bidden dat het lukken mag blij te blijven met datgene waar 
het in onze kerk al eeuwen om gaat: het evangelie van onze Heer Jezus Christus. 
‘Evangelie’ is: ‘blijde boodschap’ en geloof me, dat blijft het. Ik hoop dat me 
nog vele jaren gegeven worden om deze boodschap uit te dragen, want de 
boodschap van Jezus, man van Nazareth, zoon van God, is een boodschap van 
vrede en vreugde, van bevrijding en vrijheid, van mildheid en mededogen, van 
vergeving en verzoening, een boodschap van liefde.” Ik hoop dit nog vele jaren 
in de kerken tussen Maas en Waal te mogen verkondigen, want ik hou van onze 
kerk.  

Ton van Balveren, emeritus pastoor. 
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Opbrengst van de actie Kerkbalans 

Periode 2018 2019 
januari t/m maart € 63.107 € 69.399 
januari t/m mei € 70.984 € 71.670 

 

Hartelijk dank voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen. 
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken, 
dan nodigen we u van harte uit om dit alsnog te doen. 

Voor informatie kunt u terecht op de website www.johannesxxiii.nl  
of via e-mail: info@johannesxxiii.nl . 

Werkgroep Kerkbalans  
 

Fietsbedevaart Kevelaer 

Op zondag 28 juli is er weer de jaarlijkse fietsbedevaart naar Kevelaer. 

Deelnemers uit Ewijk en naburige dorpen verzamelen zich 's morgens om 5.30 
uur bij de rotonde op de Van Heemstraweg in Ewijk. 
 Het vertrek in Bergharen is om 5.00 uur bij de kerk H.Anna. 

In Kevelaer is een stalling voor e-bikes geregeld.  
De aankomst in Kevelaer is rond 09.15 uur.  

De Mis in de Basiliek begint om 10.00 uur en om 13.00 uur lopen we de 
Kruisweg die wordt voorgegaan door Pastor Visschedijk.  
Rond de klok van 19.00 uur zin we weer thuis.  

Belangstellenden kunnen natuurlijk ook per auto naar Kevelaer komen en de 
Mis en de Kruisweg bijwonen.  

Iedereen is van harte welkom.  

Voor meer informatie, Tiny Derks, tel. 0487 - 53 22 86.  
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Dopelingen 

Beuningen 
Sem Loermans 

Weurt 
Eva Verboort 
Fenn Wetters 

 
Huwelijk 

Beuningen 
Nikita Reichgelt en Erik van Sommeren 

 
Overledenen 

Winssen 
Ans Bomers 92 jaar 

Beuningen 
Riet van Bon - Doevenspeck 93 jaar 
Riek Swartjes - Janssen 91 jaar 
Piet Daanen 83 jaar 

Ewijk 
Cisca Peters - Faassen 93 jaar 

Weurt 
Annie Streefland - Smits 73 jaar 
Louise Soek - Tap 57 jaar 
Riek Nillesen - Jacobs 101 jaar 
Coby Derksen - Elbers 96 jaar 
Jaan Winkelaar - van der Vossen 93 jaar 
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Winssen 
 
 
 

 

1979 - Collecte Prinses Beatrix Spierfonds - 2019 

Geachte Winssenaren,  

In september is het 40 jaar geleden dat er voor het eerst gecollecteerd werd in 
Winssen voor mensen met een spierziekte. Omdat we een speciaal jaar hebben, 
zijn we al met een statiegeld actie gestart bij supermarkt Jumbo in Winssen, 
waar u het bonnetje van de lege flessen in de daarvoor bestemde brievenbus 
kunt doen. Alvast Hartelijk dank voor uw bijdragen. De collectanten van het 
Prinses Beatrix Spierfonds willen we alvast uitnodigen om 2 september a.s. om 
half 8 aanwezig te zijn in Ontmoetings-centrum De Paulus. We gedenken dan 
gezamenlijk het feit dat we 40 jaar collecteren. 

De regiomanager van het Spierfonds zal aanwezig zijn en op deze avond krijgen 
we voorlichting over de diverse onderzoeken en resultaten die al gerealiseerd 
zijn, dankzij uw steun bij de collecte elk jaar. 

Graag tot september. De Collecte is dit jaar van 8 t/m 14 september. 

Met vriendelijke groet  Gerry Schreven. 
 

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

Einde van de vakantie, begin van het groene schoolplein. In de Gelderlander 
van 7 mei een grote foto van kinderen van basisschool De Wegwijzer die blij 
het nieuwe speelplein oprennen. Op de eerste schooldag na de meivakantie 
stond de opening van het vernieuwde groene speelplein op het programma. De 
tegels hebben plaats gemaakt voor boomstronken, zand en planten. Tijdens NL 
doet gingen docenten en ouders aan de slag samen met professionals van 3 
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bedrijven. Een aantal planten worden nog in de herfstvakantie geplant omdat 
dit niet te tijd is om dat nu te doen. Ook werd de onthulling van het nieuwe logo 
van het kindcentrum onthuld. Het logo is gemaakt door Laura Degen die 
werkzaam is als grafisch ontwerpster. 

Kunst project aangepast - Ziel van de wereld in de boomgaard. In de 
Gelderlander van zaterdag 25 mei jl. een mooie foto van het 
kunstenaarsechtpaar Huub en Adelheid Kortekaas met een impressie van Anima 
Mundi in de boomgaard. Na opmerkingen van de inwoners van Winssen hebben 
zij het plan aangepast. Het grote gebouwd genaamd de Quantumdijk waarin ze 
exposities en lezingen wilden houden komt er niet. Omwonenden waren bang 
dat gebouw te hoog zou worden en het zicht op Winssen zou verdwijnen. Ook 
was men bang voor overlast die de activiteiten in dit gebouw met zich mee 
zouden brengen. 

Winssense kerk sluit volgend jaar haar deuren. In de krant van dinsdag 11 
juni jl. de mededeling dat de H. Antonius van Paduakerk begin volgend jaar 
haar deuren gaat sluiten. Dat is het voornemen van het parochiebestuur. Op 
woensdag 26 juni lichtten de bestuursleden hun besluit toe. Belangstellenden 
konden ook deelnemen aan een rondleiding door de dorpsboomgaard, het 
kerkhof met de oude toren, de muziekkoepel en de kerk. Deze avond was voor 
iedereen toegankelijk. Het kerkbestuur wil over de voorgenomen sluiting graag 
in gesprek met de inwoners van Winssen. Dit kan ook door middel van een 
formulier op de website van de parochie. 

Kidscave - Ik houd veel meer van stoer. In de krant van 5 juni jl. een mooie 
grote foto van de 9 jarige Juna Verbaak op het trapje van haar bed in haar stoere 
slaapkamer. Juna houdt van stoer en sinds 1 jaar heeft ze een hele stoere kamer, 
Op de muren heeft ze hout behang, ze heeft stoere lampen en kasten en het bed 
is van steigerhout. Ze kreeg het als verrassing van haar vader en moeder en is 
er superblij mee! Op de muren hangen foto’s van paarden want daar is ze ook 
dol op. Ze zit op paardrijden en gaat dit jaar op ponykamp. Ze denkt dat ze later 
misschien wel ruiter wil worden! 

Zorgcentrum gerenoveerd. In de Gelderlander van 12 juni jl. 3 foto’s van 
nieuwe bewoners van Overmars. 5 jaar geleden was Overmars nog een 
zorgcentrum. Nu zijn er 64 studio’s en appartementen en sinds mei zijn er 
nieuwe bewoners gekomen. Marc Klaassen heeft een speciale taak. Hij is niet 
alleen bewoner maar ook beheerder van het gebouw. Voor vragen kunnen ze bij 
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hem aankloppen. Hij woont zelf in de voormalige kapel van Overmars. Ook een 
foto van Jeroen Hoogveld in een van de gangen die vanuit Deest begin mei naar 
Overmars verhuisde. Ook een foto van Arjen van Putten in zijn appartement. 
Hij komt in juni in Winssen wonen. Hij woonde in het studentenhuis in Ede 
maar als afgestuurd bioloog mag je dan niet meer in het studentenhuis blijven 
wonen. Hij had eerst nog nooit van Winssen gehoord maar zijn eerste indruk is 
goed. Hij heeft wel het idee dat er veel ouderen wonen maar er zit wel een mooie 
Jumbo tegenover! 

Horeca - “Bistro plus” met vlees uit de streek. In de krant van 5 juni van 10 
juni jl. een grote foto van Huub en Stijn Tromp en Davy Kersten in Gasterij De 
Arend. De droom van Huub en Stijn Tromp komt uit want op 24 juli a.s. openen 
zij hun a la carte restaurant. Het bedrijf staat vooral bekend om feesten en andere 
geledenheden die er gehouden worden en de catering op locatie in de regio. Het 
aantal feesten neemt af en de mensen kiezen er tegenwoordig voor om met hun 
gezin op vakantie te gaan of uit eten. In het voorhuis komt het a la carte 
restaurant en hun vriend Davy Kersten wordt de kok. Anne Pröpper is gevraagd 
voor de styling van het restaurant want het moet bij de Arend passen, 
toegankelijk, gastvrij en met goed eten. De bistro plus is straks van woensdag 
tot en met zondag open. 

Afscheid bestuurslid. Op dezelfde pagina een foto van Theo Veens uit de 
Kennedysingel die afscheid neemt van de Winssense voetbalvereniging Roda 
28. Het kreeg een onderscheiding van de KNVB als lid van verdienste voor de 
afgelopen 42 jaar. Van harte proficiat namens ons allen! 

Uiltje komt te vroeg uit de kast maar wordt gered door zijn stiefvader. In 
de krant van 17 juni een foto van Broer Verploegen uit de Dwarssteeg met een 
jonge kerkuil in zijn handen. Broer zag dat de jonge uil de uitgang van de 
schaapskooi niet kon vinden en heeft de kerkuil weer bij zijn boertjes en zusjes 
in de uilenkast geplaatst. Deze uilenkast hangt al 10 jaar bij de boerderij aan de 
Dwarssteeg. Omdat kerkuilen als bedreigde diersoorten te boek stonden zijn 
jarenlang speciale nestkasten voor deze diersoort geplaatst. Binnenkort zijn ze 
groot genoeg en vliegen ze uit. 

Koepel Winssen grootste openluchtpodium van regio. In de krant van 20 juni 
jl. de mededeling dat de koepel het grootste openluchtpodium van Maas en 
Waal is. De werkgroep heeft onlangs een bijeenkomst gehouden om de 
meningen te peilen van diverse groepen in het dorp. De koepel is tot 
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gemeentelijk monument verklaard en de werkgroep wil de koepel opknappen. 
Het moet weer een functie krijgen voor allerlei dorpsactiviteiten en het lijkt er 
sterk op dat die opzet gaat slagen. De werkgroep wacht nu op de uitslag van de 
enquête. Op 14 en 15 september a.s. zal Historisch Besef Beuningen de Open 
monumentendag in de koepel houden met op zaterdag een dag voor de jeugd en 
op zondag een openluchtkerkdienst. Ook wil het Winssense koor Vision 
misschien wekelijks in de koepel gaan repeteren. De inwoners van Winssen 
willen niet dat de koepel verdwijnt, de koepel hoort bij Winssen!. 

Parochie Winssen bespreekt toekomst - Verkoop kerk gaat niet zomaar. In 
de Gelderlander van donderdag 27 juni een grote foto van de Heilige Antonius 
van Paduakerk en een kleine foto van wat Winssenaren die de mogelijkheden 
bespreken voor een nieuw invulling van de kerk. Woensdagavond 26 juni 
werden de inwoners van Winssen bijgepraat door het kerkbestuur. Het 
voornemen van het kerkbestuur is om begin volgend jaar de kerk van Winssen 
te sluiten. Vanaf dat moment worden er geen heilige missen meer gehouden.  

 
Oud Winssen 
Tijdelijk graf omgekomen Engelse geallieerde militair 

Het was in het najaar van 1944 dat er op zekere dag in Winssen graafwerk-
zaamheden werden uitgevoerd naast de Van Heemstrabaan hoek Leegstraat. 
Gezien vanuit de richting van Nijmegen aan de linkerzijde van de weg enkele 
meters voorbij de Leegstraat. De daarnaast gelegen strook teelland was in die 
tijd door de rentmeester Van Koolwijk verhuurd aan Johannes (Hannes) 
Weerden wonende in de Kriek in Winssen. Een buurtbewoonster ging er een 
kijkje nemen bij die graafwerkzaamheden en haar werd gezegd dat er een 
tijdelijk graf kwam voor een in de omgeving van Nijmegen omgekomen 
Engelse geallieerde militair. Toen het graafwerk klaar was werd het lijk er in 
gelegd en het graf werd afgedekt met aarde en op de bovenlaag werd grind 
uitgestrooid en daarin werd een klein houten kruis geplaatst. 

Toen het lente werd heb ik Bart op verzoek van mijn moeder Dien een aan de 
bovenrand lichtbeschadigde tweeliter weckfles (gezegde in Winssen) op het 
graaf geplaatst met daarin lentebloemen zoals bot(t)erbloemen en Pinster- 

Lees verder op pag. 18 
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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor

za 6 jul

zo 7 jul 10:30

25 jaar priester-
jubileum van

Harry van Dooren
en Ruud Roefs

KoMore

za 13 jul 19:00 pastor
Harry van Dooren SZ

zo 14 jul 10:00 pastor
Ruud Roefs VN 10:00 pastor

Harry van Dooren SZ 10:00 pastor
Jan de Waal SZ

za 20 jul 19:00 WoCo

zo 21 jul 10:00 pastor
Ruud Roefs 10:00 WoCo orgelspel:

Jan Tel 10:00 pastor
Jan de Waal SZ

za 27 jul 19:00 em. pastor
Ton van Balveren SZ

zo 28 jul 10:00 pastor
Bertus Visschedijk Heren 10:00 em. pastor

Ton van Balveren SZ 10:00 pastor
Jan de Waal SZ

za 3 aug 19:00 em. pastor
Ton van Balveren SZ

zo 4 aug 10:00 pastor
Bertus Visschedijk 10:00 em. pastor

Ton van Balveren SZ 10:00 pastor
Jan de Waal SZ

za 10 aug 19:00 pastor
Harry van Dooren SZ

zo 11 aug 10:00 pater Ton Bun VN 10:00 pastor
Harry van Dooren SZ 10:00 pastor

Jan de Waal SZ

do 15 aug 19:00 pastor
Jan de Waal

AK &
trompettist 

NAG

za 17 aug 19:00 WoCo

zo 18 aug 10:00 WoCo 10:00 WoCo 10:00 Buitenviering OC

za 24 aug 19:00 pastor
Ruud Roefs SZ

zo 25 aug 10:00 em. pastor
Ton van Balveren Heren 10:00 pastor

Ruud Roefs
Jongeren-
koor Grave 10:00 pastor

Jan de Waal AK

za 31 aug 19:00 pater Ton Bun SZ

zo 1 sep 10:00 pastor
Bertus Visschedijk LGK 10:00 pater Ton Bun SZ 10:00 pastor

Jan de Waal AK

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

14e zondag
door het jaar

15e zondag
door het jaar

20e zondag
door het jaar

21e zondag
door het jaar

18e zondag
door het jaar

19e zondag
door het jaar

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

16e zondag
door het jaar

  Maria ten Hemelopneming

22e zondag
door het jaar

17e zondag
door het jaar
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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor

za 6 jul

zo 7 jul 10:30

25 jaar priester-
jubileum van

Harry van Dooren
en Ruud Roefs

KoMore

za 13 jul 19:00 pastor
Harry van Dooren SZ

zo 14 jul 10:00 pastor
Ruud Roefs VN 10:00 pastor

Harry van Dooren SZ 10:00 pastor
Jan de Waal SZ

za 20 jul 19:00 WoCo

zo 21 jul 10:00 pastor
Ruud Roefs 10:00 WoCo orgelspel:

Jan Tel 10:00 pastor
Jan de Waal SZ

za 27 jul 19:00 em. pastor
Ton van Balveren SZ

zo 28 jul 10:00 pastor
Bertus Visschedijk Heren 10:00 em. pastor

Ton van Balveren SZ 10:00 pastor
Jan de Waal SZ
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AK &
trompettist 

NAG
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Ruud Roefs
Jongeren-
koor Grave 10:00 pastor

Jan de Waal AK
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Jan de Waal AK

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!
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15e zondag
door het jaar

20e zondag
door het jaar

21e zondag
door het jaar

18e zondag
door het jaar

19e zondag
door het jaar

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen

16e zondag
door het jaar

  Maria ten Hemelopneming

22e zondag
door het jaar

17e zondag
door het jaar
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bloemen. Het water werd uit de aanwezige tochtsloot geschept. De weckfles 
werd daarna regelmatig van bloemen uit de natuur gevuld. Het heeft zo 
ongeveer twee jaar geduurd voordat het graf werd geruimd. Het stoffelijk 
overschot is toen afgevoerd naar mogelijk een groot Engels grafveld. 
Toen dat graf werd geruimd was er publiek dat op een afstand moest blijven. 
Onder het publiek was ook de in de Leegstraat wonende Thijs Konings (*Wi. 
27-06-1930). Toen de werkers vertrokken ging Thijs bij de omgewoelde aarde 
een kijkje nemen en vond daarin een met aarde besmeurd embleem dat hij mee 
naar huis nam. Dat embleem had kennelijk te maken met het afgevoerde lijk. 
Het is altijd in het bezit gebleven van Thijs en toen hij trouwde met Marietje 
Roelofs (*Wi.20-02-1933) werd het in hun woning goed opgeborgen. Thijs 
overleed in Winssen op 09-01-2001. 

Nog niet zo heel lang geleden was ik Bart bij Marietje op bezoek en toen kwam 
ook genoemd graf van de Engelse militair ter sprake. Op een gegeven moment 
zei zij, och Bart ik moet nog een voorwerp hebben dat Thijs ooit heeft gevonden 
aan de Van Heemstrabaan waar een Engelse militair begraven is geweest. 
Marietje ging aan het zoeken en vond het voorwerp in de naaidoos. Het was een 
militair embleem waarop het volgende staat te lezen: Middlesex 
Regi.Albuhera. Het was al ruim 70 jaren in bezit van Thijs en Marietje. Zij 
overhandigde het mij met de woorden “ik weet nu zeker dat het ook in goede 
handen blijft”. 

Heb schriftelijk contact opgenomen met het gemeentehuis in Beuningen. Men 
heeft daar contact opgenomen met iemand die gedegen kennis van de inhoud 
van het oud archief van de gemeente Beuningen heeft. Uitslag: er zou geen 
administratie over genoemd graf in het oud archief aanwezig zijn. Mocht er 
nog iemand zijn die mij informatie over het graf kan verstrekken dan houd 
ik mij aanbevolen. 
©Bart Wattenberg JOzn. mailadres: bertwattenberg@gmail.com 
Tel.0412-632359. 
Volgende pagina:  
Links op de foto links het embleem dat zo'n 70 jaren bewaard bleef. 
Rechts een familiefoto waarop in het midden Thijs Konings. Links van hem 
zijn broer Wim en rechts zijn broer Gerard. 
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Foto collectie Bart Wattenberg JOzn. 

 

In Memoriam – mevrouw Mien Kersten – Van Haalen 
23 februari 1929 – 26 juni 2019 

De redactie bereikte het bericht dat Mien Kersten is overleden. Mien heeft lange 
tijd op de achtergrond aan het Winssense parochieblad meegewerkt. 

Zo’n 20 jaar lang heeft zij er samen met enkele andere dames voor gezorgd dat 
ons blad zo gauw het van de drukker kwam, in haar woonkamer, geschikt, 
gevouwen en gebundeld werd per wijk. Iedere keer weer een hele klus om de 
circa 5000 losse vellen papier te veranderen in netjes gevouwen boekjes. 
Dit heeft ze gedaan totdat enkele jaren geleden de techniek het overnam.  

Als redactie zijn wij haar veel dank verschuldigd 



Zomer 2019 Parochie H. Johannes XXIII20

 
 

 
Ewijk 
 
 
 

 

Bloemen weg op het kerkhof in Ewijk 

Er zijn klachten binnen gekomen over de diefstal van bloemen op het kerkhof 
in Ewijk. Wanneer er misintenties opgegeven worden plaatsen de nabestaanden 
vaak graag een bloemetje op het graf van hun dierbare overledene. Als deze dan 
op korte termijn gestolen worden is dit voor hen een extra pijnlijke zaak en 
wordt het verdriet nog groter. Bovendien blijken soms ook potten van plek 
gewisseld. 
Mocht u dit overkomen zijn, wilt u zich dan melden bij Arno Spin op 
onderstaand telefoonnummer. Er zal hoe dan ook aandacht besteed worden aan 
uw klacht middels regelmatige controle op en om het kerkhof.  

Arno Spin, 06-12632636 
 

Oproep contactraad Ewijk 

In het afgelopen paasnummer van deze Rondom Johannes heeft een oproep 
gestaan om nieuwe leden voor de contactraad Ewijk te werven. Daar zijn precies 
nul reacties op gekomen. Gezien hoe dringend versterking nodig is, doen we 
hierbij nogmaals een beroep op u. Om een indruk te geven wat de 
werkzaamheden betreffen volgt hier een overzicht: 
• Gastheer op donderdagochtend op de pastorie. (Op dinsdagochtend zijn 

Annie Peters-Reyers en Tiny Derks beurtelings daar gastvrouw.) 
• Bijspringen bij koster Jaap Peters. 
• Contact met het centrale secretariaat in Beuningen. 
• In de bouwcommissie geloofsgemeenschap Ewijk samen met Antoon 

Fleuren. (Pieter Oosterhout is eindverantwoordelijke in de parochie.) 
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nul reacties op gekomen. Gezien hoe dringend versterking nodig is, doen we 
hierbij nogmaals een beroep op u. Om een indruk te geven wat de 
werkzaamheden betreffen volgt hier een overzicht: 
• Gastheer op donderdagochtend op de pastorie. (Op dinsdagochtend zijn 

Annie Peters-Reyers en Tiny Derks beurtelings daar gastvrouw.) 
• Bijspringen bij koster Jaap Peters. 
• Contact met het centrale secretariaat in Beuningen. 
• In de bouwcommissie geloofsgemeenschap Ewijk samen met Antoon 

Fleuren. (Pieter Oosterhout is eindverantwoordelijke in de parochie.) 

• Alle andere problemen oplossen waar de werkgroepen tegenaan lopen. 
• Contact met de pastor over o.a. de missen, de misintenties en lopende 

zaken. Contact met de media en computerwerk 
Spreken (delen van) deze taken u aan en voelt u zich verbonden met de Ewijkse 
geloofsgemeenschap neemt u dan alstublieft (vrijblijvend) contact op met de 
contactraad. Zij zijn graag bereid u verder te informeren.  
Namens contactraad: Antoon Fleuren 06-20400603, Arno Spin 06-12632636 

 

Kerkdienst gemist 

Via de App Kerkdienst gemist is het mogelijk live en achteraf speciale missen 
te beluisteren die in Ewijk plaatsvinden of hebben gevonden. Dit is met name 
handig als een kerkbezoek door een handicap niet meer mogelijk is. U kunt zich 
aanmelden bij Arno Spin (06-12632636) Hij helpt u graag met het installeren 
van de App op uw mobiele telefoon of tablet. 

 

Jubileumboeken 

Op 1 oktober 2017 is het 100-jarig jubileum van de Ewijkse kerk groots en 
succesvol gevierd. Terugkijkend na ruim anderhalf jaar een mooie happening. 
Bij die gelegenheid is ook een prachtig jubileumboek gepresenteerd, waarin 
veel tijd en energie is gestoken. De geschiedenis van de kerk, diverse 
overzichten en veel interviews met bekende Ewijkenaren hebben er o.a. een 
plek in gevonden. Het is dan ook zonde dat er nog een aantal exemplaren “op 
de schap” zijn blijven liggen. Voor slechts € 15,- kunt u in bezit komen van dit 
mooie boek. Via een telefoontje naar Arno Spin (06-12632636) kan e.e.a. 
geregeld worden. 

 

Bezetting Pastorie Ewijk 

I.v.m. de vakantie is er in de maanden juli en augustus op de dinsdag niemand 
aanwezig, alleen op de donderdag zal er iemand aanwezig zijn. Men kan zich 
altijd nog melden ‘s morgens op de pastorie in Beuningen. 
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Diefstal uit de Mariakapel Ewijk 

Er is op 24 juni een inbraak geconstateerd in de Mariakapel in Ewijk door koster 
Jaap Peters. (Zou het uitvallen op die dag van 112 hiermee te maken hebben?)  
Er zijn vernielingen aangericht (zie foto) van een bloementafeltje en 
offerblokken voor kaarsen en “mensen in nood”. Het is triest dat zoiets gebeurt, 
temeer daar het een religieus object is, dat we zo graag in alle openheid 
toegankelijk willen maken en willen behouden. 

Daarom willen we nu toch camerabewaking instellen en hopelijk kunt u 
hiervoor begrip opbrengen. Misschien heeft u gemerkt dat dit niet het eerste 
incident is, omdat de offerblokken de laatste maand al eerder zijn vernield.  
Er is politieaangifte gedaan, al weten we niet precies welke kapitalen zijn 
ontvreemd. De politie is een (buurt)onderzoek gestart en de zaak is in 
behandeling.  
Heeft u de laatste tijd vreemde dingen zien gebeuren dan kunt u contact 
opnemen met de contactraad Ewijk of anoniem via de brievenbus bij de pastorie 
Ewijk. 
 De Contactraad 
 

 
Foto: Arno Spin 
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Privacy 

Vorig jaar is de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevens-
bescherming) in werking getreden. U hebt het ongetwijfeld gemerkt. Het doel 
is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese 
Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de 
Europese interne markt te waarborgen. Dit houdt echter in de praktijk ook in 
dat instanties geen persoonlijke gegevens meer mogen verstrekken aan 
particulieren. Maar bijvoorbeeld ook dat er geen foto’s meer mogen worden 
geplaatst in deze Rondom Johannes zonder het vermelden van de bron of de 
toestemming van de gefotografeerde(n). Er volgen forse boetes wanneer de wet 
overtreden wordt en daardoor schiet menige instantie in de kramp. Daardoor 
ontstaat een onwerkbare situatie. 

We schieten door met zijn allen. Ik vind het prima dat de privacy van eenieder 
gewaarborgd wordt en dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met de 
computercriminaliteit zoals die tegenwoordig overal woedt. De computer 
brengt veel goeds, maar heeft ook veel nadelen. Om jezelf tegen hackers te 
beschermen moet je overal wachtwoorden en pincodes gebruiken. En dan heb 
je tegenwoordig ook nog Mijnoverheid, MijnVGZ, MijnKPN en ga zo maar 
door om je eigen gegevens via internet te bekijken. Ook beveiligd. Ik vraag me 
af wat er daarbij eigenlijk van mij is. Ik heb nergens om gevraagd, maar ik moet 
in de maalstroom mee. Er is veel mogelijk en misschien ook gemakkelijk, maar 
er is ook veel gevaar. Ziedaar de kramp. Maar het gaat maar door en het lijkt 
niet te stuiten. Ik geloof zelf dat ik al zo’n dertig wachtwoorden en pincodes 
heb. Hoorndol word ik er van. Als de bom valt kan ik nergens meer bij.  

Maar hoe privacy wil je het in deze wereld hebben? Wat wil je over jezelf aan 
anderen kwijt? Wat mogen anderen ongevraagd van je weten? Wat heb je te 
verbergen? Dertig wachtwoorden en pincodes? Voor mijn gevoel is er maar één 
lijntje die nooit bezet is, altijd beschikbaar en zonder wachtwoord of pincode 
beveiligd. En altijd paraat. Dat is het lijntje naar MijnHeer. Daar breekt niemand 
in en komt niemand tussen. Hij heeft altijd aandacht en houdt alles voor zich. 
Als dat geen privacy is, dan weet ik het niet meer. Daar kan geen AVG (Altijd 
Vol Gevaar) tegenop.  

Theo Coenders 
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Vrijwillig kok voor Eetpunt Ewijk gezocht 

Voor Eetpunt Ewijk van Stichting Perspectief zijn wij per 1 september op zoek 
naar een vrijwillig "zelfstandig" kok. Je komt in een team met 3 andere koks en 
2 ondersteuners.  

We zijn op zoek naar iemand die het leuk zou vinden om volgens rooster 
(gemiddeld 1x per maand) de boodschappen en de maaltijd te verzorgen (voor 
ongeveer 20 man). Het Eetpunt is op donderdag van 12.30 tot 14.00 uur in MFA 
't Hart, maar als kok ben je vooral actief op de donderdagochtend.  

Het is van belang dat je zelfstandig kan koken.  
De andere vrijwilligers kunnen helpen bij het snijden en andere randzaken. 

Omdat er boodschappen gedaan moeten worden is een auto een vereiste. 
Uiteraard staat hier kilometervergoeding tegenover en een vrijwilligers-contract 
bij de stichting.  

Kijk voor meer info over het eetpunt op: www.stg-perspectief.nl/eetpunt-ewijk 

Voor meer informatie/overleg kun je contact opnemen met Elise Buijs van 
Stichting Perspectief: 06-22068670 of elisebuijs@stg-perspectief.nl 
 

 
Foto: Stichting-Perspectief 
 

 
 
Beuningen 
 

 
 

 
Heilige Barbara 

Tegenover de Heilige Cornelius in de Corneliuskerk staat het beeld van de 
Heilige Barbara van Nicomedië. Haar atributen zijn een toren met drie ramen, 
een bijbel, een kanon, een kelk en de martelaarspalm. Bij ons in de kerk wordt 
zij vergezeld door de toren en heeft in haar handen een kelk en een 
martelaarspalm.  

Dat zij heeft bestaan, staat historisch vast maar wat over haar leven en dood is 
niets op echte feiten te achterhalen. Wat bekend is berust is gebaseerd op pure 
legende. Wat in de legende wordt vermeld is een heel triest verhaal. In het kort 
komt het op het volgende neer. Barbara zou gewoond hebben 
in Nicomedië in Klein-Azië. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in 
een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand 
dongen. Ook liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik 
hoefde te maken van de openbare baden. 

Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara 
werden het er drie (zij had zich in het geheim tot het christendom bekeerd en 
wilde op deze manier de Heilige Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar 
bekering bemerkte, liet hij haar folteren, maar 's nachts genazen haar wonden 
op miraculeuze wijze. Uiteindelijk onthoofdde hij haar eigenhandig, maar werd 
daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen.  

Op internet is een op de site van Heiligennet de legende van haar te vinden zoals 
deze is vermeld in het Passional, dat voor het eerst in 1471/1472 in Augsburg 
werd uitgegeven.  
 

Zomer 2019Parochie H. Johannes XXIII 25

Vrijwillig kok voor Eetpunt Ewijk gezocht 

Voor Eetpunt Ewijk van Stichting Perspectief zijn wij per 1 september op zoek 
naar een vrijwillig "zelfstandig" kok. Je komt in een team met 3 andere koks en 
2 ondersteuners.  

We zijn op zoek naar iemand die het leuk zou vinden om volgens rooster 
(gemiddeld 1x per maand) de boodschappen en de maaltijd te verzorgen (voor 
ongeveer 20 man). Het Eetpunt is op donderdag van 12.30 tot 14.00 uur in MFA 
't Hart, maar als kok ben je vooral actief op de donderdagochtend.  

Het is van belang dat je zelfstandig kan koken.  
De andere vrijwilligers kunnen helpen bij het snijden en andere randzaken. 

Omdat er boodschappen gedaan moeten worden is een auto een vereiste. 
Uiteraard staat hier kilometervergoeding tegenover en een vrijwilligers-contract 
bij de stichting.  

Kijk voor meer info over het eetpunt op: www.stg-perspectief.nl/eetpunt-ewijk 

Voor meer informatie/overleg kun je contact opnemen met Elise Buijs van 
Stichting Perspectief: 06-22068670 of elisebuijs@stg-perspectief.nl 
 

 
Foto: Stichting-Perspectief 
 

 
 
Beuningen 
 

 
 

 
Heilige Barbara 

Tegenover de Heilige Cornelius in de Corneliuskerk staat het beeld van de 
Heilige Barbara van Nicomedië. Haar atributen zijn een toren met drie ramen, 
een bijbel, een kanon, een kelk en de martelaarspalm. Bij ons in de kerk wordt 
zij vergezeld door de toren en heeft in haar handen een kelk en een 
martelaarspalm.  

Dat zij heeft bestaan, staat historisch vast maar wat over haar leven en dood is 
niets op echte feiten te achterhalen. Wat bekend is berust is gebaseerd op pure 
legende. Wat in de legende wordt vermeld is een heel triest verhaal. In het kort 
komt het op het volgende neer. Barbara zou gewoond hebben 
in Nicomedië in Klein-Azië. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in 
een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand 
dongen. Ook liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik 
hoefde te maken van de openbare baden. 

Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara 
werden het er drie (zij had zich in het geheim tot het christendom bekeerd en 
wilde op deze manier de Heilige Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar 
bekering bemerkte, liet hij haar folteren, maar 's nachts genazen haar wonden 
op miraculeuze wijze. Uiteindelijk onthoofdde hij haar eigenhandig, maar werd 
daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen.  

Op internet is een op de site van Heiligennet de legende van haar te vinden zoals 
deze is vermeld in het Passional, dat voor het eerst in 1471/1472 in Augsburg 
werd uitgegeven.  
 

 
 
Beuningen 
 

 
 

 
Heilige Barbara 

Tegenover de Heilige Cornelius in de Corneliuskerk staat het beeld van de 
Heilige Barbara van Nicomedië. Haar atributen zijn een toren met drie ramen, 
een bijbel, een kanon, een kelk en de martelaarspalm. Bij ons in de kerk wordt 
zij vergezeld door de toren en heeft in haar handen een kelk en een 
martelaarspalm.  

Dat zij heeft bestaan, staat historisch vast maar wat over haar leven en dood is 
niets op echte feiten te achterhalen. Wat bekend is berust is gebaseerd op pure 
legende. Wat in de legende wordt vermeld is een heel triest verhaal. In het kort 
komt het op het volgende neer. Barbara zou gewoond hebben 
in Nicomedië in Klein-Azië. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in 
een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand 
dongen. Ook liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik 
hoefde te maken van de openbare baden. 

Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara 
werden het er drie (zij had zich in het geheim tot het christendom bekeerd en 
wilde op deze manier de Heilige Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar 
bekering bemerkte, liet hij haar folteren, maar 's nachts genazen haar wonden 
op miraculeuze wijze. Uiteindelijk onthoofdde hij haar eigenhandig, maar werd 
daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen.  

Op internet is een op de site van Heiligennet de legende van haar te vinden zoals 
deze is vermeld in het Passional, dat voor het eerst in 1471/1472 in Augsburg 
werd uitgegeven.  
 



Zomer 2019 Parochie H. Johannes XXIII26

 
Foto: KJ Petri 
 
Ze is de beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen. Zij wordt 
gerekend tot de veertien helpsters in nood.  
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Vakantie 

Vakantietijd, nu gaat bijna iedereen wel een of meerdere keren op vakantie, 
veelal naar het buitenland.  

In 1967 was het bij ons in de buurt echt wel anders.  

Onze overbuurman had een goede baan op de financiële administratie van een 
groot bedrijf in de stad. Hij was iets heel hoogs vertelde pa. De buurman was 
ook een van de weinige mensen bij ons in de straat die een auto had.  

Op een dag kwam hij thuis met de auto en mijn vader zag er iets vreemds aan.  

Hij ging dus eens op onderzoek uit en maakte een praatje met de buurman.  

Toen pa thuis kwam vertelde hij dat de buurman een "welvaartsknobbel" had 
laten maken aan de auto want hij had een "sleurhut", daarmee ging de buurman 
met zijn vrouw wel drie weken met zijn vrouw op vakantie.  

Wat pa bedoelde zag ik pas de volgende dag toen de buurman thuiskwam met 
de auto met caravan. 

Voor iedereen die op vakantie gaat, fijne vakantie, veilige reis en behouden 
thuiskomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zomer 2019 Parochie H. Johannes XXIII28

 
 
Weurt 
 
 
 

 

Afscheid na 56 jaar trouwe dienst 

Na de fusie in 2015 is “Rondom Johannes” het communicatiemiddel binnen de 
parochie H. Johannes XXIII. In Winssen en Ewijk is toen besloten om hun eigen 
parochieblad stop te zetten. De contactraad van Weurt vond het toenmalige 
“Parochieblad. Andreas”, nu het “Andreasblad Weurt”, te waardevol om ook 
dat met ingang van 1 januari 2015 op te heffen . 

Met het parochiebestuur van H. Johannes XXIII is toen de afspraak gemaakt 
om het blad nog even aan te houden, maar dat op termijn ook dit blad zou 
opgaan in Rondom Johannes. Nu de eenwording van de parochie H. Johannes 
XXIII steeds meer gestalte krijgt, heeft de contactraad van de Weurtse 
geloofsgemeenschap H. Andreas besloten om met ingang van september 2019 
de uitgave van het blad terug te brengen naar één keer per maand. Met ingang 
van mei 2020 houdt de uitgave van het Andreasblad Weurt op en gaat het geheel 
op in Rondom Johannes. 

Hiermee komt een einde aan 56 jaar trouwe dienst van het parochieblad. Het 
blad heeft in al die jaren een belangrijke functie vervuld binnen de parochie en 
later de geloofsgemeenschap in Weurt. Met de typistes, tekstschrijvers, 
drukkers, bezorgers en alle andere betrokkenen is in de afgelopen maanden 
uitvoerig overleg geweest om de overgang naar Rondom Johannes zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. De contactraad is zich er van bewust dat het 
verdwijnen van het Andreasblad Weurt wennen zal zijn maar dat dit volledig 
past in de fusie. Wij bedanken alle parochianen die op een of andere wijze 
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het blad in al die jaren en 
hopen en vertrouwen er op dat Rondom Johannes de rol met succes zal kunnen 
overnemen.  

De contactraad H. Andreas Weurt  
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Concert “Female Touch”, Johnny Rahaket en Gerie Daanen 

Op zondagmiddag 29 september om 15.00 uur. aanstaande zal in de Weurtse 
Andreaskerk een bijzonder concert plaats vinden dat verzorgd wordt door het 
vocaal vrouwenensemble “Female Touch” in samenwerking met Gerie Daanen 
(accordeon) en Johnny Rahaket (viool). 

Centraal in het programma staat de mis in g-mineur van de Duitse componist 
Josef Gabriel Rheinberger voor vrouwenkoor en orgel. De orgelpartij is door 
Gerie Daanen voor akkordeon bewerkt zonder dat daarbij concessies zijn 
gedaan aan de stemmen in de orgelbegeleiding. 

Rondom dit programma-onderdeel zullen werken van o.a. Astor Piazzolla en 
Alfred Schnittke alsmede enkele lyrische Ierse ballades ten gehore worden 
gebracht. Het wordt een veelbelovend programma waarbij een religieus thema 
van een profane omlijsting wordt voorzien en waarbij de deelnemende musici 
borg staan voor een gepassioneerde invulling van de partituren. 
 

 
Foto: Female Touch 
 

Zomer 2019Parochie H. Johannes XXIII 29

Concert “Female Touch”, Johnny Rahaket en Gerie Daanen 

Op zondagmiddag 29 september om 15.00 uur. aanstaande zal in de Weurtse 
Andreaskerk een bijzonder concert plaats vinden dat verzorgd wordt door het 
vocaal vrouwenensemble “Female Touch” in samenwerking met Gerie Daanen 
(accordeon) en Johnny Rahaket (viool). 

Centraal in het programma staat de mis in g-mineur van de Duitse componist 
Josef Gabriel Rheinberger voor vrouwenkoor en orgel. De orgelpartij is door 
Gerie Daanen voor akkordeon bewerkt zonder dat daarbij concessies zijn 
gedaan aan de stemmen in de orgelbegeleiding. 

Rondom dit programma-onderdeel zullen werken van o.a. Astor Piazzolla en 
Alfred Schnittke alsmede enkele lyrische Ierse ballades ten gehore worden 
gebracht. Het wordt een veelbelovend programma waarbij een religieus thema 
van een profane omlijsting wordt voorzien en waarbij de deelnemende musici 
borg staan voor een gepassioneerde invulling van de partituren. 
 

 
Foto: Female Touch 
 



Zomer 2019 Parochie H. Johannes XXIII30

Eerste Heilige Communie Weurt 

Op zondag 2 juni hebben zes gezellige meisjes de Eerste Heilige Communie 
mogen ontvangen.  
Als werkgroep kijken we terug op een geslaagde en mooie viering in het 
thema ‘Maak van mij een regenboog’.  

De kerk was mooi versierd met regenbogen en in de teksten en liedjes in de 
viering kwam dit thema ook terug.  
Wat zagen de meisjes er allemaal mooi uit!  

De kinderen hebben allemaal een stukje geschreven hoe ze het vonden: 

Ik vond de communie leuk. In de kerk vond ik het wel een beetje spannend, 
omdat er veel mensen waren. Ik vond het voorlezen en de tafel klaar maken 
erg leuk. Het leukste vond ik mijn mooie jurk, alle cadeautjes en thuis nog een 
gezellig feestje.  

Lana Schaap 

Ik vond de communie leuk omdat ik zoveel voor mocht lezen en zelf de kaars 
mocht aansteken. Ik vond de regenboog mooi en ik vond het spannend toen ik 
naar voren liep. En ik vond de hostie best lekker. Ik vond de kinderen aardig 
en ik vind de pastoor lief. Ik vond het feestje leuk wat ik thuis had gevierd. 

Fien Koster 

De communie was leuk. Het aansteken van de kaars en het voorlezen vond ik 
erg leuk. De kerk was mooi versierd en dat de papa’s en mama’s piepschuim 
regenbogen hebben gesneden vond ik ook erg leuk. Ook de hostie eten vond ik 
leuk en lekker en ook de rode wijn. En ook vond ik de jurk erg mooi.  

Meis van Amesfoort 

De communie vond ik heel erg leuk. Het was een heel bijzondere dag. Ik was 
heel erg blij met mijn mooie jurk. Na de kerk hebben we een leuk feest gehad. 

Anne-Fleur Janssen 
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Ik vond het leuk om mijn 1e heilige communie te doen en mijn doopkaars aan 
te steken aan de grote kaars. Samen met papa het gebed voor te lezen was 
leuk. Ik had mooie haren, want Wendy van Marietje had mooie vlechten 
gemaakt. 

Romie Looman 

Ik vond het leuk om de communie te doen. Het was een hele mooie en 
gezellige dag. De voorbereidingen waren ook heel leuk samen met de andere 
meisjes en de mensen van de werkgroep. Ik was heel blij met mijn mooie jurk 
en mijn haren waren mooi gedaan. 

Sophie Sanders 
 
 

 
Foto: Paul Benschop 
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’t Weer is nooit goed 

Het is al erg lang guur geweest, de regen valt met bakken. 
Het blijft erg nat er groeit nu niets, het gewas zit vol met slakken. 

De sloten staan barstens vol, het bos met grote modderpaden. 
Als dit nog langer duren gaat, brengt het ook nog veel schade. 

De jeugd is ook niet in z’n sas, men kan niet buiten spelen. 
Ze worden er ongedurig van, het begint ook te vervelen. 

Voor oude mensen is het ook mis, men heeft de plu steeds nodig. 
Een grote lange regenjas, is nu toch heus niet overbodig. 

Zo klaagt iedereen terecht, de smid, de dokter en de schilder. 
Men smeekt om een mooie dag, die roep wordt ook steeds wilder. 

En zie daar komt een zonnestraal, de regen wordt een druppel. 
Een lammetje loopt in de wei en maakt zijn eerste huppel. 

De maand mei is nog niet zo best,  
het wil toch nog niet zo lukken. 
Maar juni is al vrolijker, 
men kan al kersen plukken. 

Dan komt juli er ras aan,  
de wolken zijn verdwenen.  
De zon staat stralend in de lucht,  
men loopt met blote benen. 

Maar o het wordt nu toch wel warm, de hitte zie je trillen. 
Velen vragen zich nu af, zouden we dit wel willen. 

Dus langzaamaan begint men nu, toch maar weer te klagen. 
Nee dat is toch ook geen weer, dat kan geen mens verdragen. 

Zo klaagt men tijdens de hitte door, o kwam er maar wat regen. 
Dit is voor ons op deze aard, toch af en toe een zegen. 

Maar achteraf valt alles mee, het is nu toch net te houden. 
Want herfst en winter komen weer, met dat natte en dat koude.  

Jan mit ’t Roakeliezer. 
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