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Wie / Wat / Waar?

Dank je wel!

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar.
* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Dank je wel - en ik zeg het uit de grond van mijn hart - voor een
onvergetelijke zevende juli… De dag waarop ik samen met mijn collega,
vriend én voorganger Harry van Dooren - en samen met u - mijn / ons zilveren
priesterfeest mocht vieren. Vijf-en-twin-tig jaar. De tijd vliegt. Om maar eens
een cliché uit de kast te trekken. En wat is er in die tijd veel gebeurd… In zijn
leven en dat van mij. Twee verschillende wegen. Kronkelwegen soms. En hoe
wonderlijk is het dan dat die twee wegen elkaar na 25 jaar weer kruisen in het
Land van Maas en Waal… Het heeft zo moeten en mogen zijn, denk ik dan.

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII
Secretariaat:
IBAN:
Website:
Email:

Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
www.JohannesXXIII.nl
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
Gerry Schreven
Trudy Teunissen
Mark van Gaalen

Ewijk
Theo Coenders
Dien van Rens

Beuningen
Diana Fuchten

Weurt
Bernadette Faber
Paul Benschop

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het
weekend van 27 oktober 2019.
Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 9 oktober 2019 naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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Ik heb de viering in de Corneliuskerk als één groot warm bad ervaren. Een
viering - dat wás het. In alle opzichten. Om te beginnen een kerk die - letterlijk
- te klein was. Het kan dus! Parochianen, familie (ook namens hen: heel veel
dank!), vrienden, jullie aanwezigheid en betrokkenheid heeft me ontroerd en
heel erg goed gedaan. Je beseft het niet altijd, maar het is een rijkdom, als je je
door zoveel mensen gedragen mag weten…
Als je een dankwoord schrijft, loop je altijd het gevaar dat je mensen
overslaat. Welnu, op het gevaar af… Dank je wel: parochiebestuur, contactraden, Komore (heel veel goede reacties - en… wat werd er meegezongen!),
de fanfare die ook haar partij meeblies (een complete verrassing, Harry en ik
wisten van niets!), Kees-Jan (dank voor je prachtige, krachtige overweging
waarin je je sterk maakte voor een kerk waarin ieder mens, wie hij of zij ook
is, welkom is!), al onze vrijwilligers - voor en achter de schermen - voor de
prachtige versiering en een vlekkeloze organisatie. Jullie zijn je gewicht in
goud waard…
Toen ik, nu meer dan een jaar geleden, in de parochie H. Johannes de Doper
werd benoemd, had ik geen idee wat er allemaal op me af zou komen. En
misschien is het maar goed ook dat je niet alles van tevoren weet.
Parochianen, werkgroepen, vieringen, pastorale en bestuurlijke werkzaamheden, te veel om op te noemen – en dat alles binnen de context van een
(fusie)parochie, bestaande uit vier heel diverse geloofsgemeenschappen, ieder
met een eigen geschiedenis en eigen karakter, die langzaam maar zeker naar
elkaar toe groeien. Dat is geen eenvoudig en soms zelfs een pijnlijk proces.
Het gaat immers om het loslaten van wat oud en vertrouwd is – en
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tegelijkertijd om het toegroeien naar wat nog niet is, onzeker en onbekend.
Toch meen ik dat we zeggen kunnen dat we het voorbije jaar de nodige
stappen in de goede richting hebben gezet. Het vertrouwen groeit. In de
wetenschap dat we elkaar nodig hebben. We hebben trouwens ook geen keus:
het zal sámen zijn of het zal níet zijn.
Tijdens de jubileumviering van 7 juli werd gecollecteerd ten behoeve van de
openstelling van de Mariakapel in de Corneliuskerk. Helaas leven we in een
tijd waarin dit blijkbaar niet meer mogelijk is zonder de nodige
voorzieningen… De opbrengst van de collecte overtrof alle verwachtingen:
ongeveer 3750 euro. Samen met reeds ontvangen bijdragen staat de teller nu
op zo’n kleine 7500 euro. Ook hiervoor zeg ik u oprecht dank! We zijn er nog
lang niet, maar we zijn op weg. En we houden u van verdere plannen en
ontwikkelingen op de hoogte.
Harry en ik zijn blij dat de openstelling van de Mariakapel in Beuningen
(zowel in Ewijk als Winssen is er al sinds jaar en dag een Mariakapel en deze
voorziet duidelijk in een grote behoefte) alweer een stapje dichterbij gekomen
is. Vandaar ook onze wens voor ons zilveren jubileum: geen cadeaus, maar
graag een bijdrage voor de Mariakapel. We hopen van harte dat we ook voor
de komende tijd wat dat betreft op uw steun mogen blijven rekenen.
Ik voel me een rijk mens, het stemt me dankbaar dat ik als pastor in uw
midden werkzaam mag zijn. Ik ben dankbaar voor alle steun in woord en
gebaar, voor het vertrouwen dat u mij elke dag weer schenkt. Dat is een groot
geschenk, waarvoor ik u – nogmaals – niet genoeg danken kan. Maar het
grootste cadeau dat u mij (en uzelf en elkaar) geven kunt is… samenwerking.
Samenwerking. En nog eens samenwerking. Want we hebben een prachtige
boodschap die moet worden doorgegeven. En dat kunnen we alleen als we de
handen ineenslaan!
Met een hartelijke groet – en graag tot ziens,
Pastor Ruud Roefs

Even noteren in uw agenda!
Het doet deugd om te bemerken hoe de samenwerking tussen onze vier
verschillende geloofsgemeenschappen stap voor stap vastere vormen begint
aan te nemen. Het besef groeit dat we elkaar – in een tijd waarin we als kerk
behoorlijk onder druk staan – keihard nodig hebben. Ieder op zijn eigen
eiland, ieder op zijn eigen terp in Maas en Waal, het wérkt niet… Er is
behoefte aan bruggenbouwers. Mensen die over hun eigen schuttinkje heen
durven te kijken. Die niet bang zijn voor wat ‘anders’ is. Die groter durven
denken. Mensen die geloven en denken in termen van ‘toekomst’ – en niet in
termen van ‘het is altijd zo geweest… ‘
‘Ontmoeting’ – een van de manieren om elkaar beter te leren kennen. Te
waarderen. En te ontdekken dat je meer met elkaar gemeen hebt dan je dacht.
Een van die initiatieven die bijdragen tot versteviging van onze onderlinge
band en daarmee van onze parochiegemeenschap is het idee om zo af en toe
met onze koren te gaan ‘schuiven’, de liturgie ook eens in een andere dan je
eigen omgeving te verzorgen (of te vieren!) en – nogmaals – op die manier bij
te dragen tot groeiend onderling vertrouwen.
Misschien twee data die de moeite waard zijn om (nu alvast) in uw agenda te
noteren:
• Zondag 20 oktober – 15.00 uur – Corneliuskerk Beuningen: gezamenlijk
concert van de Schola van de Corneliuskerk en het Liturgisch Gemengd
Koor uit Ewijk (toegang gratis)
• Zondag 27 oktober – 10.00 uur – Corneliuskerk Beuningen:
eucharistieviering die muzikaal zal worden verzorgd door de Schola
Cantorum Andreae, het gregoriaans koor van de Andreaskerk in Weurt
(een oud geluid voor alle tijden!); voor verdere informatie: zie elders in dit
parochieblad.
Twee mooie initiatieven die waardering en belangstelling verdienen.
U / jij bent van harte uitgenodigd!
Pastor Ruud Roefs
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Stand van zaken kerksluiting H. Antonius van Paduakerk Winssen

Viering zilveren priesterfeest

Op 26 juni jongstleden heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in
de H. Antonius van Paduakerk. In de zomereditie van de Rondom Johannes is
er een uitvoerig verslag van deze bijeenkomst beschreven. Het moge duidelijk
zijn dat zowel de pastoraatsgroep als het bestuur willen dat het proces rond de
sluiting zorgvuldig en transparant plaatsvindt. Zoveel mogelijk wordt hierbij
rekening gehouden met gevoelens van onze parochianen en die van de
Winssense gemeenschap. Op de bijeenkomst was er gelegenheid om in 3
hoeken, ieder met een eigen thema, vragen te stellen. Daarnaast werden
aanwezigen uitgedaagd om tips en aandachtspunten op te schrijven en zich aan
te melden om deel te nemen aan een klankbordgroep. Deze brengen advies uit
aan het kerkbestuur. Het bestuur neemt deze adviezen, voor zover haalbaar en
mogelijk, mee in de planvorming en het proces.

Op zondag 7 juli mocht ik samen met mijn vriend en collega: Ruud Roefs
mijn 25-jarig priesterfeest vieren. Het was heel bijzonder, omdat Ruud en ik al
meer dan 28 jaar bevriend zijn en samen op 28 mei 1994 in de Bossche
kathedraal gewijd zijn.

De volgende werkgroepen worden in het leven geroepen:
1. Klankbordgroep Pastoraat, de toekomst van de Winssense
geloofsgemeenschap
2. Klankbordgroep Proces en planning sluiting
3. Klankbordgroep herbestemming kerkgebouw
Welke stappen zijn en worden er nu op de korte termijn gezet;
1. Het officiële verzoek om de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst
te onttrekken is bij het Bisdom ingediend.
2. De werkgroep die de informatieavond heeft samengesteld komt begin
September bijeen. Dan worden de klankbordgroepen samengesteld.
3. De klankbordgroepen brengen voor het eind van het jaar advies uit aan het
parochiebestuur.
4. Parallel aan de klankbordgroepen wordt er in de komende periode ook
nader gestudeerd op bijvoorbeeld erfpachtconstructies en financiële zaken.
In de komende edities van de Rondom Johannes wordt u op de hoogte
gehouden over de vorderingen van de klankbordgroepen en de stappen die
gezet zijn of worden.
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Het was een prachtig feest en ik kan zeggen dat ik met volle teugen genoten
heb van de indrukwekkende viering. Een stampvolle kerk gaf ons het gevoel
dat er ook samen gevierd werd. De betrokkenheid van al die mensen was
voelbaar en het was ook verrassend dat Kees-Jan Petri net zoals 25 jaar
geleden de overweging verzorgde. In zijn betoog pleitte hij voor een open
Kerk waar iedereen welkom is en waar het niet gaat om geboden en wetten,
maar om aandacht, verbondenheid en liefde voor iedereen!
Die verbondenheid was ook voelbaar aanwezig in die viering en tijdens de
drukke receptie die volgde hoorde ik ook van velen dat ze zich welkom en
verbonden voelden met onze mooie parochie! Het feest in de kerk werd nog
eens extra onderstreept door de fanfare die op het einde van de dienst
binnenkwam met vrolijke muziek. Ik ben heel erg dankbaar voor het feit dat
zovelen deze dag mogelijk maakten: het parochiebestuur, ons koor Komore,
de contactgroep en tal van vrijwilligers die zich, voor en achter de schermen,
enorm ingezet hebben om deze dag tot een heel bijzondere te maken. Ik ben
blij en heel trots dat ik al die jaren hier in Beuningen mocht werken en het
verheugt me dat Ruud Roefs deze mooie taak van mij heeft overgenomen. Wij
denken allebei hetzelfde over Kerk-zijn en vinden het beide ook heel
belangrijk dat de Kerk haar deuren openzet voor iedereen, zonder
uitzondering. Ruud mag de parochie, die ondertussen uitgegroeid is tot een
parochie met vier gemeenschappen: Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen
verder onder zijn hoede nemen. Ik weet zeker dat hij dat met veel
enthousiasme zal doen!
Nogmaals: Hartelijk dank voor alle warmte, cadeaus en felicitaties en vooral
voor het feit dat de openstelling van de Corneliuskerk weer een stap dichterbij
is gekomen.
Harry van Dooren
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Agapè-vieringen

Vormsel: een mooi moment tussen kind zijn en volwassen worden

Even noteren: de data van de agapè-vieringen de komende tijd. De vieringen
vinden plaats in het koetshuis, tegenover de Corneliuskerk (aanbellen aan de
voordeur van de pastorie, Dorpssingel 2, Beuningen). De vieringen beginnen
om 19.15 uur op: 11 en 25 september en op 9 en 23 oktober.
Graag tot ziens!
Pastor Marike Meek (PKN Beuningen-Winssen)
en pastor Ruud Roefs (parochie H. Johannes XXIII)

Beste ouders, zo'n 11, 12 jaar geleden hebt u uw kind laten dopen. U wilde uw
geloof aan uw kinderen doorgeven. De kinderen groeiden op, ze deden hun
Eerste H. communie. Nu zijn ze zo groot dat ze zelf kunnen kiezen of ze
verder willen groeien in dit geloof.

Opbrengst van de actie Kerkbalans
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.
Opbrengst van de actie Kerkbalans:

Spreekt dit u aan? Kom dan samen met uw kind op woensdag 11 september
om 19.00 uur naar de informatiebijeenkomst in de pastorie, Dorpssingel 2 in
Beuningen. U kunt uw kind dan eventueel ook al inschrijven. De kosten voor
het Vormsel zijn €35,-. Tot ziens!
De Vormselwerkgroep van de Johannes XXlll parochie

Periode

2018

2019

januari t/m maart

€ 63.107

€ 69.399

januari t/m mei

€ 70.984

€ 71.670

Laatste vaardagen pontjes

januari t/m juli

€ 74.621

€ 77.519

De laatste maand van het verenseizoen breekt alweer aan voor de tien
toeristische pontjes van Uit®waarde. Deze pontjes varen over de Maas, de
Waal, de Linge en de Rijn (www.uiterwaarde.nl). Daarom, geniet nog van een
gezellige overtocht met het mooie weer in de maand september. De vrijwillige
schippers en kaartverkopers brengen u graag naar de overkant. Op alle pontjes
kan er snel contactloos gepind worden. Er wordt nog dagelijks gevaren tot en
met 15 september. Het seizoen wordt afgesloten met de laatste twee
weekenden van deze maand. Zondag 29 september 2019 is de allerlaatste
vaardag van dit zonnige seizoen.

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

Communiewerkgroep
De communiewerkgroepen van de geloofsgemeenschappen binnen onze
parochie hebben de krachten gebundeld en zijn als één parochiële werkgroep
gestart met de eerste voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. Na
de herfstvakantie volgt onder andere in de Rondom Johannes meer informatie
en kan men zich aanmelden voor de informatie- en inschrijfavond.
Namens werkgroep Communie,
Trudie Benschop
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Maar weten ze dan genoeg van de boodschap van het evangelie en van onze
Kerk om deze keuze te kunnen maken? Om de jonge mensen aan te moedigen
zich iets verder te verdiepen in deze onderwerpen starten in september de
voorbereidingsbijeenkomsten voor het vormsel in maart 2020. Samen met
kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool, maar ook met u, gaan wij
ontdekken wat ons geloof in deze tijd voor ons kan betekenen.
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Open Monumentendag 2019 gemeente Beuningen
De BankGiro Loterij Open Monumentendag heeft in 2019 als landelijk thema
‘Plekken van plezier’. Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen
vermaakt en welke monumenten zijn daarvoor het decor of het podium
geweest?

kapellen en historische, op markante plekken in de openbare ruimte staande
muziekkoepels.
Op zondagmorgen zal hier om 10.00 uur een gezongen eucharistieviering
plaats vinden met pastor B. Visschedijk en koor Vita Nuova. Na de dienst is er
koffie/thee met cake.

Het thema gaat over de plekken waar
mensen voor hun plezier en mét
plezier naartoe gingen en gaan. Of
dat nu het theater, het museum, een
park, een dierentuin, een bioscoop,
een schouwburg of een muziektent
is, het wemelt in ons land van de
monumenten
van
ontspanning,
vermaak, plezier en vrije tijd.
Foto: Ton van den Berg

Tijdens Open Monumentendag 2019 zullen niet alleen de monumenten ‘an
sich’ worden opengesteld, maar ze zullen ook het podium vormen van diverse
vormen van levende kunsten zoals zang, dans, muziek en theater. Een plek als
podium en/of decor voor entertainment en voor iedereen toegankelijk.
In onze gemeente staat zo’n plek met een monumentenstatus, de muziekkoepel
in Winssen. De koepel is het grootste openluchtpodium van de regio. De kiosk
is een wederopbouw-monument uit 1959. Van dit type zijn er nog maar twee
in Nederland. Een muziekkoepel is niets zonder cultureel leven en juist
daarom heeft zich een initiatiefgroep gevormd, waaronder fanfare ULTO en
Historisch Besef Beuningen, die het muziekpaviljoen wil opknappen en ook
nieuw leven in wil blazen.
Op zaterdag 14 en zondag 15 september a.s. zal de muziekkoepel in Winssen
van 10.00 uur tot 17.00 uur het podium zijn van diverse vormen van levende
kunsten zoals zang, dans, muziek en theater. Deelnemers zijn o.a. fanfare
ULTO, jeugd fanfare/harmonie, toneelgroep Plankenkoorts, de Amaretto’s en
de koren Vita Nuova, Surprise, Vision, Loeffen en Splinter. Tevens treedt op
een blaaskapel uit Amsterdam in het kader van een uitwisseling van blaas-
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Foto: Ton van den Berg

Ruim 30.000 vrijwilligers in actie tegen spierziekten
Van 8 t/m 14 september is de collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds.
Het is de grootste jaarlijkse actie voor mensen met een spierziekte in
Nederland. Ruim 30.000 vrijwilligers gaan op pad om geld op te halen voor
wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle
mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim
200.000 mensen. Het doel van het fonds is om alle
spierziekten de wereld uit te krijgen, het middel is
wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Beatrix
Spierfonds financiert en stimuleert onderzoek naar
genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar
verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Het fonds krijgt geen
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overheidssteun en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele
vrijwilligers. De collecte is één van de belangrijkste inkomstenbronnen.
Steun de strijd tegen spierziekten en geef aan de collectant bij u in de buurt.
Mist u de collectant? Doneren kan ook via de online collectebus van het fonds.
Ga naar www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus en doneer een bedrag
naar keuze.
Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, sommige zijn
erfelijk, maar ze hebben allemaal een verlammend effect op de spieren. De
spieren in een mensenlichaam sturen alles aan; lopen, zwaaien, lachen,
ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee ook
het hele leven van een persoon aan.
Lees meer op: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl.

De bijeenkomsten zijn steeds op vrijdagavond in de Pastorie in Beuningen.
• Voor de groepen 5 en 6 van 18.30 tot 19.30 uur.
• Voor groep 7 en 8 van 19.45 tot 20.45 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Heb je zin om mee te doen, geef je dan
snel op vóór 20 september via email: secretariaat@johannesxxiii.nl of bel naar
het secretariaat van de parochie tel. 024-6771271 of kijk op
www.johannesxxiii.nl
Je kunt ook een briefje schrijven met daarop je naam, adres, tel, school en de
groep waarin je zit en dit in de brievenbus van de pastorie stoppen. Achter in
de kerk liggen ook inschrijfbriefjes die je mee kunt nemen. Wij nemen dan
contact met jou op.
Dopelingen
Beuningen
Pim Albers

“Het verhalenuurtje” gaat weer van start
• Weet jij waar jouw naam vandaan komt en wat
die naam betekent?

• Weet jij waarom we Carnaval vieren, behalve
natuurlijk omdat het heel gezellig is?
• Wat heeft Palmpasen nu met Pasen te maken?

Dit zijn best leuke vragen, en wij willen je hier graag meer over vertellen in
“Het verhalenuurtje”. Bij voldoende belangstelling zullen wij op 4 oktober
weer een nieuwe groep starten.
• “Het verhalenuurtje” is een initiatief vanuit de Corneliuskerk, maar is voor
alle kinderen in de groepen 5, 6, 7 en 8.
• Ook alle kinderen die geen communie hebben gedaan of van een andere of
geen kerk zijn, zijn van harte welkom.
“Het Verhalenuurtje” bestaat uit 7 bijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we eerst over het thema, daarna gaan we
iets leuks knutselen.

Huwelijk
Beuningen
Marjolein Buis en Jos Claessens
Overledenen
Winssen
Winssen
Diny
Diny Teunissen
Teunissen -- Hakvoort
Holl 92 jaar 92 jaar
Beuningen
Beuningen
John Janssen			
Janssen
72 jaar 72 jaar
Wim
Wim Kuijpers			
Kuijpers
99 jaar 99 jaar
Ewijk
Ven
84 jaar 84 jaar
Piet van de Ven			

Weurt
Weurt
Antoon Holl			
Holl
79 jaar 79 jaar
Antoon

De data zijn: 4 oktober, 15 november, 13 december.
In 2020: 7 februari, 3 april, 5 april en 29 mei.
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DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN
datum
"feest"
za 7 sep
23e zondag
door het jaar
zo 8 sep
Ziekenzondag
za 14 sep
zo 15 sep

24e zondag
door het jaar

tijd

zo 22 sep

tijd

H. Johannes de Doper
Ewijk
pastor
koor

pastor
Ruud Roefs

VN

10:00

10:00

Openlucht viering
pastor
Bertus Vischedijk

VN

10:00

25e zondag
door het jaar

10:00

pastor
Ruud Roefs

LGK

za 28 sep
zo 29 sep

26e zondag
door het jaar

10:00

em. pastor
Ton van Balveren

Heren
VN

za 5 okt
zo 6 okt

tijd
19:00

10:00

Patroons-feest
Beuningen
za 21 sep

H. Antonius van Padua
Winssen
pastor
koor

19:00

pastores:
Ruud Roefs,
Harry van Dooren
en Lambert Arts
paters: Jo Straver
en Ton Bun
WoCo

10:00

WoCo

19:00

pastor
Ruud Roefs

10:00

pastor
Ruud Roefs
pastor
Harry van Dooren
pastor
Harry van Dooren

19:00
27e zondag
door het jaar

10:00

pastor
Bertus Visschedijk

10:00

Patroonsfeest
Ewijk
gezamelijke
pastores

H. Cornelius
Beuningen
pastor
pastor
Harry van Dooren
pastor
Harry van Dooren

10:00

za 12 okt
zo 13 okt

za 19 okt
zo 20 okt

28e zondag
door het jaar

29e zondag
door het jaar
Wereldmissie dag

10:00

pastor
Ruud Roefs

VN

H. Andreas
Weurt
pastor

koor
SZ

tijd

koor

SZ

10:00

pastor
Jan de Waal

AK

10:00

pastor
Jan de Waal

OC

10:00

pastor
Jan de Waal

AK

10:00

pastor
Jan de Waal

AK

10:00

pastor
Jan de Waal

OC

AK

o.l.v.
Wil Marcus

KOM

dwarsfluit
Marieke
v.d. Ven
SZ
SZ
dwarsfluit
Marieke
v.d. Ven

LGK

19:00

WoCo

10:00

WoCo

dwarsfluit
Marieke
v.d. Ven

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!
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bij Café Daan aan de Notaris Stephanus Roesstraat. Iedereen is daar van harte
welkom!.

Winssen

Kort –Kort
kort –- kort
kort

- kort

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

artikelen:

Winssen danst als toegift op de kermis - In de Gelderlander van dinsdag 13
augustus jl. een grote foto van dansende dames en heren in het ULTOgebouw. Traditiegetrouw wordt er iedere kermismaandag een dansmiddag
voor senioren gehouden in het ULTO-gebouw. Aan de foto te zien dachten
velen van gen terug aan die goede oude kermistijd van vroeger!
Maas en Waal ontwaakt uit zomerslaap. In de Gelderlander van 21
augustus jl. de aankondiging van de tweede editie van de muziekroute
Winssen. Een foto van popkoor Vision die natuurlijk niet ontbreekt. Op negen
locaties van het cultuurkerkje, het dijkmagazijn, het dorpshuis, het café of bij
iemand thuis kun je tussen 12.00 uur en 17.00 uur genieten!

met de volgende

Altijd klaargestaan - Het vrijdaginterview Theo Veens. In de Gelderlander van
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met de Winssense katholieke Petronella Hijmans * Winssen 15-02-1880.
Dochter van het echtpaar Gerardus Hijmans- Theodora Diebels dat vroeger
nog in het boerderijtje van Cor van der Hagt aan de Broekstaag heeft
gewoond.

de familie Wimke en Drieka de Bruijn (broer en zus). Die woonden in een
groot huis dat in Winssen in die tijd werd aangeduid als “de villa”. Niet veel
later kocht Willem Willems (de lange Willem) dit onroerend goed. Nel en
zoon Piet hebben daar gewoond in de periode mei 1922-februari 1924.

De vader van Gerrit Jan was tegen de omgang met een katholiek meisje en
daar ontstond nogal eens huiselijke ruzie over. Vader overleed op 25-01-1915
en toen kwam de verkering goed op gang en werd er aan trouwen gedacht
mede omdat moeder Antje niet in verzet kwam.

Nel kreeg in die tijd verkering met de ontvanger van de gemeente Ewijk
Kobus Smits. Zij zijn op 21-02-1924 getrouwd en zijn aan de Hoogstraat (later
Van Heemstrabaan) gaan wonen waar Piet verder opgroeide. Uit dit huwelijk
zijn géén kinderen geboren. Nel overleed op 13-01-1935.

Er was echter nog een probleem dat het huwelijk in de weg stond, er moest
een kerkelijke goedkeuring komen van het bisdom Den Bosch. Pastoor J.M.
van Roessel kreeg via de bisschop toestemming van Rome om het kerkelijk
huwelijk te sluiten. Het wettelijk huwelijk werd in het gemeentehuis in Ewijk
gesloten op zaterdag 02-10-1915 en het kerkelijk huwelijk door pastoor Van
Roessel op zaterdag 23-10-1915. De inzegening moet zijn gebeurd in de
sacristie of pastorie maar niet in de kerk. De getuigen waren zowel bij het
wettelijk en het kerkelijk huwelijk de 45-jarige Bernardus Hijmans (07-031870) en de 40 jarige Johannes Hijmans (*Deest 19-08-1875) zijnde allebei
broers van de bruid. Van de zijde van de bruidegom waren er géén getuigen.

Zoon Piet bleef bij Kobus Smids wonen. Piet was een sportief persoon, hij
heeft bij de voetbalclub Roda in het eerste elftal gespeeld en als in de
wintermaanden het ijs hard genoeg was dan kon hij op de schaatsen ook ”heel
goed uit de voeten”. Piet trouwde op 21-05-1960 met Maria (Marie) Cornelia
Geertruida van Wichen * Dreumel 05-10-1922. Uit dit huwelijk is op 25-021962 geboren Gert Jan Bloem.

Het echtpaar ging wonen in het ouderlijk huis van Gerrit Jan en daar woonde
ook nog zijn moeder en zijn zus Judith. Uit het huwelijk is op 15-11-1916
geboren hun enig kind: Petrus (Piet) Johannes Bloem.

© Bart Wattenberg JOzn. Mailadres: bertwattenberg@gmail.com

Het graf van Petronella Hijmans is, heden 29-07-1929) nog aanwezig op het
r.k. kerkhof in Winssen. Het ligt aan de voet van de oude toren (zuidelijk)
tussen zes andere oude graven. Op de grafsteen staat onder andere weduwe
van Jacobus Joh. Smits eerder weduwe van Gerrit J. Bloem.

Het huwelijk heeft maar ruim vijf jaar geduurd want op 03-02-1921 overleed
Gerrit Jan op 52-jarige leeftijd. Kort daarna op 19-03-1921 overleed zijn
moeder Antje Janssen. Voor de niet geestelijk volmaakte dochter Judith werd
een tehuis gevonden. Zij werd opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis
Coudewater te Rosmalen (bij Den Bosch) waar zij op 16-05-1936 overleed in
de leeftijd van 65 jaar. Toen Judith nog bij haar ouders woonde kwam zij
nooit buiten. Wel moest regelmatig haar hoofdhaar worden geknipt en dat
heeft vele jaren gedaan mijn opa Gradus Wattenberg die bedreven was in dat
vak. Twee manspersonen verleende hierbij assistentie door Judith in bedwang
te houden.
De weduwe Nel Bloem-Hijmans heeft de boerderij verkocht aan Johan Litjens
en zelf is zij met haar zoon Piet in de Molenstraat in Winssen gaan wonen bij

18

September 2019

Parochie H. Johannes XXIII

Het echtpaar Gerrit Jan Bloem-Petronella Hijmans.
Foto: collectie Bart Wattenberg JOzn

Parochie H. Johannes XXIII

September 2019

19

Ewijk

Ongelooflijk .... Thomas(sen)

Ongelooflijk .... Thomas(sen)
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hij vaak commentaar: “Hoe kun je nu op sandalen op de dijk gaan vissen?”

Zoals vermeld hebben Hend en Riek 17 kinderen. Zij hebben al hun 17
kinderen een goede opvoeding gegeven en ze hebben alle 17 kinderen een
goede plaats gegeven in de geloofs- en leefgemeenschap van Ewijk. Verhalen
hierover zijn er genoeg. De 17 kinderen, allen nog in leven, nu anno Augustus
2019 (variërend in leeftijd tussen 81 en 61), kunnen er heel smakelijk over
vertellen.
Het volgende is mij, en ook de 17 kinderen, bijzonder bij gebleven: begin
1994 ging het niet zo goed met de gezondheid van Hend. Zijn kinderen
vroegen mij om hem te ‘bedienen’, met andere woorden: de ziekenzalving toe
te dienen. Een avond hiervoor werd afgesproken en alle 17 kinderen kwamen
die avond bij Hend, hun vader, aan de Triangel. Hent zelf was in diepe slaap
in zijn stoel (of in coma, zoals sommigen dachten). Zijn hond Boris
‘bewaakte’ hem en ging goed te keer. Omdat we van Hend taal noch teken
vernamen, besloten we maar te beginnen met de ziekenzalving. Zo gezegd, zo
gedaan. Plotseling, halverwege de zalving, deed Hend zijn ogen open, zag ons
allemaal om hem heen staan, en zei meteen: ”Wat doen jullie allemaal hier. Ik
ga nog niet dood! Wegwezen jullie!” We schrokken allemaal, maar na Hend
een beetje tot rust te hebben gebracht, zijn we toch doorgegaan met de
ziekenzalving en Hend berustte er uiteindelijk ook wel in. Het heeft diepe
indruk gemaakt op ons allen. Hend herstelde enigszins van zijn ziekte, maar
werd daarna wel verzorgd in St. Elisabeth in Beneden Leeuwen, waar hij op
25 April 1996 overleed. Ongelooflijk, Hend was zeker geen “ongelovige
Thomas”, maar wel de ‘aartsvader’ van een ‘Thomas’ familie, de 17
Thomassen in Ewijk.
B. Visschedijk
De familie Thomassen:
Hend Thomassen
(10/11/1911 – 26/04/1996)
Riek Prinsen
(08/09/1915 – 13/02/1993)
Kinderen: 17
1.
Leo
2.
Gerda
3.
Ton
4.
Sjaak

Riet van Sommeren
Wim SCHOLTEN
Riet Kocken †
Lies Berends
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2-4
3-6
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Henk
Gerard
Piet
Trudy
Jos
Jan
Riky
Frans
Wim
Theo
Ben
Marian
Andre

Adri Ververs †
Sjannie Arts
Wilma Jans
Hans JAGER
Mimi van Wijk
Riet Bus
Gerard REIJNEN
Riet Teunissen
Ria Kersten
Els Latta †
Anita van Well
Ton COBUSSEN †
Stannie Derks

Ewijk
Berghem.
Ewijk
Hoensbroek
Ewijk
Beuningen
Puiflijk
Deest
Wijchen
Oss
Ewijk
Ewijk
Bergharen

0-0
0-0
2-4
3-4
2-3
1-3
3-7
2-2
2-4
2-4
2-0
2-0
2-0

Kleinkinderen: 34.
Achterkleinkinderen: 50 (augustus 2019)
De aantallen staan tussen de haakjes achter de namen.
Achter-achter-kleinkinderen: 0 (maar die komen nog wel…)
“Houd ze maar bij elkaar…” (moeder Riek)

Kerkhof-bankje
We zijn op zoek naar een bankje om op ons kerkhof te plaatsen. Veel mensen
die ons kerkhof bezoeken om hun dierbare in herinnering te houden zouden
het prettig vinden wanneer ze op het kerkhof even tot rust kunnen komen. De
meesten zijn slecht ter been en maken gebruik van hun stok of rollator. Ook
willen ze dan zelf (indien mogelijk) het graf bijhouden. Dat kost hen veel
energie en men wil dan graag even uitrusten.
Dus, wie een bankje over heeft en niet meer gebruikt of eventueel wil
sponsoren kan dan contact opnemen met: Antoon Fleuren (06-20400603) of
met Arno Spin (06-12632636)

Vrijwilligers gezocht
Er worden vrijwilligers gezocht voor het bijhouden van ons kerkhof. Meestal
is dit schoffelwerk, knippen en snoeien van struiken rondom het kerkhof. Wie
ons kan en wil bijstaan bij deze klusjes, kan contact opnemen via tel. 0620400603. Daar hoort u wanneer en hoe vaak deze vrijwilligers bij elkaar
komen, ook wat er gedaan moet worden. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Beste vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Ewijk,
Hierbij nodigen wij u uit voor de vrijwilligersavond op vrijdag 27 september
a.s. in de pastorie te Ewijk. Deze avond beginnen we met een kop koffie met
iets lekkers, daarna is er een drankje en ‘n hapje. De Pastorie is vanaf 19.30
uur open tot 22.00 uur. Pastor Ruud Roefs zal de opening doen en danken
voor jullie inzet van het afgelopen jaar.
We willen u vragen om u uiterlijk 15 september op te geven. Dit kan door het
strookje via de ontvangen brief op de pastorie te bussen of via het sturen van
een E-mail naar a.spin4@upcmail.nl zodat wij weten hoeveel personen er
komen.
Heel graag tot ziens op vrijdag 27 september.
Namens de contactraad Ewijk
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Vakantie
De zomer vind ik het mooiste seizoen van het jaar. De andere seizoenen
hebben ook hun charme, maar dit springt er toch bovenuit. Het begint voor
mijn gevoel zo ongeveer met Pasen als er dan tenminste een vrije dag met
mooi weer gevuld wordt. Dan breekt er een periode aan waarin het weer
doorgaans wat beter wordt en er met Hemelvaartsdag en Pinksteren een
voorschotje genomen wordt op de latere wat langere vakantie. De hoogste klas
van de middelbare school is dan allang vrij na het examen en het merendeel is
geslaagd. Ikzelf geniet dan fietsend naar mijn werk van de lege wegen, die
daarna verlaten zijn door scholieren omdat zij aan een lange vakantie zijn
begonnen. Als het weer een beetje mee wil werken is voor mij de
zomerperiode een hele lange vakantie. Binnenshuis of buitenshuis. Met als
hoogtepunt mijn eigenlijke vakantie. Die start ik dan altijd met de vierdaagse
week. Niet dat ik die mee ga lopen of op de festiviteiten verschijn, nee, dat is
aan mij niet besteedt. Ik mijd het zelfs. Bovendien zit de stad dan potdicht en
kan ik mijn werk niet bereiken. Toch zijn die feestelijkheden de start van mijn
twee weken durende vakantie. Dit jaar was de eerste week er eentje met goed
weer, maar de tweede week moesten de gordijnen, ramen en deuren dicht
gehouden worden om de hitte (buiten was het 40 graden) binnen enigszins
draaglijk te houden. Ook ik had last van die hoge temperaturen. Dikke voeten
en puffen dat het een aard had. Maar liever dat dan een hele zomer regen. Dat
dan weer wel.
Dit jaar zijn we (nog) niet op vakantie geweest, maar hebben we de lange
zomeravonden benut om heerlijk op het balkon plaats te nemen en uitzicht te
hebben op de bomen in het ‘park’, zoals we het met bomen en struiken
omzoomde grasveldje en skateplaatsje voor de grap plegen te noemen. Tot laat
in de avond vertoeven we op het balkon en ontsteken een lichtje als het echt
donker wordt. Het balkon is aan de noordkant en daar is het goed toeven op
hete dagen omdat het daar koeler is. Een goede plek om te genieten en wat te
filosoferen. Met een borreltje en een hapje. Een hele zomer lang is dat een
vakantiegevoel, los van de dingen die we ook ondernemen. Het is dus niet zo
verwonderlijk dat ik mijn familie onlangs het volgende appje heb gestuurd:
“Wij genieten onze vakantie op Balkonia. Einde van de week zijn we weer
terug.”
Theo Coenders
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Op zondag 27 oktober (10.00 u) is er weer een viering met Gregoriaanse zan
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Corneliuskerk te Beuningen!
Wil Marcus, dirigent van de Schola Cantorum Andreae
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Herinneringen
Weer naar school. De scholen zijn weer begonnen. We zijn weer thuis.
Iedereen komt deze slogans tegen. We kunnen er niet omheen, de vakanties
voor bijna iedereen voorbij en je komt weer in het normale ritme van werken
en school.
Als je voor het eerst naar de middelbare school gaat breekt een enerverende
tijd aan. Meestal in de schoolvakantie wordt de route naar school
uitgeprobeerd en dan in de eerste schoolweek eerst de boeken ophalen als de
school een schoolfonds heeft en het rooster. Elke keer weer verschillende
vakken en vaak telkens in een ander lokaal. Heel spannend allemaal. Als
voorbereiding is in de vakantie al het nodige aangeschaft zoals
schrijfmateriaal en de boeken die je zelf aan moet schaffen. Tegenwoordig heb
je zelfs een laptop nodig omdat veel lesmateriaal digitaal is.
Als je de thuis komt met de boeken die je op school hebt opgehaald moeten
deze netjes gekaft worden. Als je dat voor het eerst gaat doen is dat een hele
kunst. Bij mij ging ma bij me aan de eettafel zitten en ze deed voor hoe het
moest. Het duurde even voordat ik de slag te pakken had. Eerst het bruine
kaftpapier (echt vroeger had je alleen van dat bruine inpakpapier op een rol
waar je mee aan de slag ging. Niet van dat mooie kleurige spul dat je
tegenwoordig hebt). Je nam de maat van de boeken met een toeslag. Knipte
het papier op maat en dan maar vouwen, net een soort origami, de hoekjes die
bij elkaar komen vastplakken zodat het om het boek bleef zitten. Een
standaard etiket erop met je naam en welk vak en dat was het dan. De
schooltas met de lesboeken voor de eerste schooldag inpakken en de volgende
dag op pad richting school, op weg naar je nieuwe toekomst.
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paar stevige werkschoenen. Trouwens ze hadden hem niks gekost, want hij
had ze van zijn getrouwde kinderen cadeau gekregen. ”Doe die voortaan aan
met klussen pa”, zeiden ze, ”want als je weer iets op je voeten krijgt ben je een
hele tijd uit de running om voor ons hand en span diensten te verrichten.”
Trouwens ook vrouwlief Lisa was het daar roerend mee eens, want ze zei
altijd: ”Jaap die mot ien de tuin kunnen vruuten of wat te klussen hèbbe, want
aanders is ter nie mit h’m te huzen.”
Dus toen Jaap op die bewuste morgen, na enige gevruut in zijn tuintje, door
vrouwlief naar binnen werd geroepen voor de koffie met een punt appelgebak
was hij er als de kippen bij.
De werkschoenen had hij zoals gewoonlijk netjes op de stoep gezet. Groot
was de schrik toen hij na de pauze zijn werkschoenen weer aan wilde trekken
en zijn rechter werkschoen was verdwenen. Meteen na de 1e koffiepauze was
er enorme paniek bij het seniorenechtpaar, dat zijn weerga niet kende. De
zoekactie wierp geen vruchten af en de paniek sloeg langzamerhand toe.
”Zullen we De Vries die misdaadspeurder van de televisie ienschakelen
vrouw!” riep Jaap na uren wanhopig zoeken. Doch de schoen werd niet
gevonden. Geheel van streek gingen ze ’s avonds doodmoe naar bed. Maar
zie, of Lisa ondanks haar woelen van onrust in bed, een ingeving had
gekregen is niet meer te achterhalen, maar ’s morgens sprong ze met een
vreugdekreet uit bed en sprong meteen na het ontbijt op de fiets. Jaap wist niet
wat haar bezielde. Tien minuten later kwam ze triomfantelijk met één hand
aan het stuur, en in de andere hand hooggeheven de rechter werkschoen van
Jaap, in een felle sprint aanrijden. Triomfantelijk schreeuwde ze tegen Jaap:
”Doacht ik het nie, die grote hond van de kuster hèt gisteren de schoên mee
geslèbt!”
JAN MIT ’T ROAKELIEZER
Dit is de laatste bijdrage van Jan voor dit blad. Wegens gezondheidsredenen
stopt hij met het schrijven voor dit blad. We danken Jan hartelijk voor de
mooie verhalen die we van hem hebben mogen plaatsen. En wensen hem veel
sterkte voor de komende tijd.
De redactie
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