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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, (s.v.p. uiterlijk donderdag) 
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 18 januari 2020. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 2 januari 2020 naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 
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Heden, verleden en toekomst 

Op het moment dat ik dit stuk schrijf staat de advent – de voorbereidingstijd 
op het kerstfeest – op het punt van aanbreken. De adventstijd, de maand 
december in het algemeen, ze nodigen uit tot bezinning. Even pas op de plaats. 
We kijken om. We kijken vooruit. En we stellen onszelf de vraag: waar stáán 
we eigenlijk? Niet alleen in ons persoonlijk leven, maar evenzeer als geloofs-
gemeenschap. 

Het verleden een obsessie 
Het is goed dat ik me niet afsluit voor mijn verleden. Ook waar het de 
schaduwzijden ervan betreft. Ik kan er immers van leren. Anderzijds dien ik 
ervoor te waken dat ik me niet in mijn verleden vastbijt, mensen die niet 
kunnen loskomen van het verleden – u weet wel: die goeie ouwe tijd, toen je 
tenminste nog wist waar je aan toe was – verkrampen en verstarren. Ook de 
bijbel kent zulke figuren. De vrouw van Lot is er een van. Als zij samen met 
Lot en hun kinderen de zondige stad Sodom de rug toekeert, worden zij 
daarbij begeleid door engelen van God. Dezen drukken hen op het hart tijdens 
hun vlucht vooral niet achterom te kijken. De vrouw van Lot kan echter geen 
weerstand bieden aan haar nieuwsgierigheid en kijkt toch om. Hierop 
verandert zij in een zoutzuil (Genesis 19, 26). Een indringend beeld voor de 
mens die zijn verleden maar niet kan laten rusten, vastroest en uiteindelijk 
stilvalt. Een beeld dat terugkeert waar Jezus tot een van zijn leerlingen zegt: 
‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor 
het koninkrijk van God.’ (Lucas 9, 62) Staar je niet blind op wat was, maar 
kijk vooruit. Dáár moet je zijn. 

De toekomst een obsessie 
Oud en nieuw moeten met elkaar worden verbonden. Het is van belang het 
oude in je leven een plaats te geven, het te integreren. Op een goede manier 
afscheid te nemen, afstand te doen van wat was en nooit meer zijn zal – denk 
hierbij ook aan het sluiten van een kerk die je dierbaar is… – Om zo de 
toekomst tegemoet te gaan. Maar ook daar bevindt zich een adder onder het 
gras. Ik kan immers zodanig op de toekomst zijn gefixeerd, door overspannen 
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verwachtingen, te hoog gegrepen idealen of juist de angst voor mislukking, 
dat ik – ook hier – verstijf, verkramp en vastloop. 

Gezond toekomstgericht 
Een antwoord op de vraag hoe we op een gezonde wijze toekomstgericht 
kunnen leven, vinden we in het Lucas-evangelie. ‘Maria’, zo schrijft Lucas, 
‘bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.’ (Lucas 
2, 19) Te midden van alle hectiek rond de geboorte van haar zoon maakt zij 
opvallend genoeg pas op de plaats, laat zij zich niet gek maken en meeslepen, 
overweegt zij in alle rust wat haar overkomen is en tracht zij – met alle vragen 
die ook zij ongetwijfeld hebben zal – zichzelf en de toekomst, die van haar en 
haar kind, toe te vertrouwen aan God. Maria maakt pas op de plaats. Ik zie in 
haar een mens die stevig in het leven staat. Als een boom met zijn wortels diep 
in de aarde. Thuis bij zichzelf. Verankerd in het hier en nu. Geworteld in God. 
Vertrouwend op zijn aanwezigheid. Kome wat komt. 

Dat ook wij, stevig geworteld in onze traditie en staande in het heden, onze 
toekomstdromen trouw mogen blijven, het roer waar nodig durven om te 
gooien – en ons daarbij gedragen mogen weten door Hem die was, is en 
blijven zal. 

Een gezegend kerstfeest en voor 2020: vrede en alle goeds! 

Ruud Roefs, Pastoor H. Johannes XXIII 
 

Nieuw beleid inzake misintenties 

Met ingang van 1 januari 2020 zullen de voor de verschillende geloofs-
gemeenschappen opgegeven misintenties voortaan worden samengevoegd in 
één enkel overzicht. Dit betekent dus dat er in ál onze kerken voor álle 
intenties zal worden gebeden. Wat dit betreft maakt het voor u straks dus geen 
enkel verschil meer welke kerk u bezoekt. Ook dit is weer een klein bouw-
steentje in het proces van samenwerking! De enige uitzondering op deze regel 
zijn – met het oog op de te verwachten hoeveelheid intenties – de vieringen 
met Kerstmis en Pasen en de viering van Allerzielen. 
Met een vriendelijke groet. 

Bestuur parochie H. Johannes XXIII 

Sluiting van de kerk in Winssen 

Zoals bekend zal op zondag 5 januari aanstaande de H. Antonius van Padua-
kerk te Winssen worden gesloten en tevens aan de eredienst onttrokken. Met 
andere woorden: vanaf dat moment zullen er geen kerkelijke vieringen meer 
kunnen plaatsvinden, in welke vorm dan ook. Het parochiebestuur, de 
pastoraatsgroep en de contactraad van de geloofsgemeenschap Winssen zijn 
met diverse vrijwilligers druk bezig met alle noodzakelijke voorbereidende 
werkzaamheden. De sluiting van de kerk is voor velen een ingrijpend en 
pijnlijk gebeuren, en het is dus mede daarom van het grootste belang dat dit 
alles op een goede en waardige wijze gestalte krijgt. 

We hopen dat velen van u – ook van buiten Winssen! – op zondag 5 januari 
aanwezig zullen zijn. Hetzelfde geldt voor zaterdag 4 januari. De kerk zal 
die dag vrij toegankelijk zijn tussen 10.00 en 16.00 uur. Wie de behoefte 
voelt kan dus binnenkomen, rondlopen, mijmeren, herinneringen ophalen… 
Tevens zullen filmpjes en foto’s worden getoond van kerkelijke 
gebeurtenissen uit het Winssense. 
U bent van harte welkom! 

Bestuur parochie H. Johannes XXIII 
 

Taizé-Cantorij op zoek naar nieuwe leden! 

De Taizé-Cantorij van de protestantse kerk is op zoek 
naar zangers en zangeressen, met name naar tenoren en 
bassen. Het koor repeteert van september tot en met 
juni, drie keer per maand op donderdagavond om 19.00 uur in de 
ontmoetingsruimte van de protestantse kerk in Beuningen (Kerkplein 7). De 
Taizé-vieringen (in eerdere edities van de Rondom Johannes is hier al de 
nodige aandacht aan besteed) hebben een sterk oecumenisch karakter en zijn 
telkens op de derde zondag van de maand, om 19.00 uur in dezelfde kerk. Ben 
je geïnteresseerd? Kom gerust een keer mee repeteren. Je bent van harte 
welkom! Aanmelding en verdere informatie via Greet van Doorn: tijdens de 
repetitie van de Cantorij, via telefoonnummer 024 677 6589 of via een e-
mailbericht aan jaapengreetvandoorn@gmail.com 
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In het veld, in de stal 

Op vrijdag 27 december 2019 organiseert de commissie Landbouw en 
Samenleving haar jaarlijks terugkerende Ontmoetingsviering. Bij deze viering 
bent u van harte uitgenodigd. Deze ontmoetingsviering zal plaats vinden in de 
Sint Paschaliskerk in de Woezik. Aanvang 19.30 uur. 

Het thema van deze viering zal zijn: “In het veld, in de stal”. 

Na afloop van deze viering wordt u allen van harte uitgenodigd om onder het 
genot van een kop koffie/thee of chocolademelk elkaar te ontmoeten. 
Uiteraard zorgen wij voor iets lekkers daarbij! 

Commissie Landbouw en Samenleving en Bestuur 
van de Z.L.T.O. Rijk van Nijmegen 

 

'Een hartenkreet van Sinterklaas'........ I have a dream 
Er zijn er velen die beweren, 
zowel in kerk als politiek, 
dat zij de Waarheid slechts beheren –  
en zij dulden geen repliek. 

Het zijn de and’ ren die niet deugen, 
het is altijd ‘wij’ en ‘zij’ –  
hun ideeën zijn een leugen,  
slechts onze Waarheid maakt echt vrij. 

Waarom toch kunnen niet verdwijnen 
al die hokjes voor elkaar? 
Met al die grenzen en die lijnen  
wordt het leven al te zwaar. 

Hier een christen,  
rooms of protestant, 
daar een mens van buiten,  
nog niet echt thuis  
in Nederland. 

Kerstmis 2019Parochie H. Johannes XXIII 7

In het veld, in de stal 

Op vrijdag 27 december 2019 organiseert de commissie Landbouw en 
Samenleving haar jaarlijks terugkerende Ontmoetingsviering. Bij deze viering 
bent u van harte uitgenodigd. Deze ontmoetingsviering zal plaats vinden in de 
Sint Paschaliskerk in de Woezik. Aanvang 19.30 uur. 

Het thema van deze viering zal zijn: “In het veld, in de stal”. 

Na afloop van deze viering wordt u allen van harte uitgenodigd om onder het 
genot van een kop koffie/thee of chocolademelk elkaar te ontmoeten. 
Uiteraard zorgen wij voor iets lekkers daarbij! 

Commissie Landbouw en Samenleving en Bestuur 
van de Z.L.T.O. Rijk van Nijmegen 

 

'Een hartenkreet van Sinterklaas'........ I have a dream 
Er zijn er velen die beweren, 
zowel in kerk als politiek, 
dat zij de Waarheid slechts beheren –  
en zij dulden geen repliek. 

Het zijn de and’ ren die niet deugen, 
het is altijd ‘wij’ en ‘zij’ –  
hun ideeën zijn een leugen,  
slechts onze Waarheid maakt echt vrij. 

Waarom toch kunnen niet verdwijnen 
al die hokjes voor elkaar? 
Met al die grenzen en die lijnen  
wordt het leven al te zwaar. 

Hier een christen,  
rooms of protestant, 
daar een mens van buiten,  
nog niet echt thuis  
in Nederland. 

Verschillen lijken ons te hind’ren, 
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van die ene grote God. 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen: 
zo is ’t al eeuwen lang en telkens weer. 
‘Laat toch de ander bij je binnen…’,  
dat vraagt ons onze Heer. 

Schep ruimte voor heel velen  
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dan voelt ieder zich hier thuis. 

Dat zo Gods licht mag schijnen  
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dat wens ik u en al de mijnen  
voor vandaag en tot in eeuwigheid… 

AMEN! 
 
Denk niet in grenzen – denk in mensen 

 

Opbrengst van de actie Kerkbalans 

Periode 2018 2019 

januari t/m maart € 63.107 € 69.399 

januari t/m mei € 70.984 € 71.670 

januari t/m juli € 74.621 € 77.519 

januari t/m september € 81.616 € 81.797 

januari t/m oktober € 86.466 € 84.834 
 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2019 en hopen dat u in 2020 ons 
ook weer steunt. 
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Actie Kerkbalans 2020 - inluidmoment 

De actieperiode loopt van 18 januari tot 1 februari 2020. Zaterdag 18 januari 
om 13.00 uur zal de start van de actie Kerkbalans 2020 aangekondigd worden 
met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen in Beuningen zullen op dat 
tijdstip de klokken luiden. 

Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Kerk zijn we 
samen, maar de Actie Kerkbalans van de parochie H. Johannes XXIII, wordt 
nog per geloofsgemeenschap georganiseerd. Elk dorp heeft zijn eigen 
bankrekening. Uw parochie heeft uw steun hard nodig. Daarom een dringend 
beroep op ieder van u: draag bij aan de Actie Kerkbalans, de grote 
inzamelingsactie die de geloofsgemeenschap in uw eigen woonplaats direct 
ten goede komt. Uw bijdrage aan de Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de 
belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag 
aftrekken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat. De 
werkgroepen in de geloofsgemeenschappen hebben de nodige voorbereidingen 
getroffen en lopers zullen in januari de enveloppen huis aan huis bezorgen. 
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via 
e-mail: info@johannesxxiii.nl. 

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII 
 

Dopelingen 

Beuningen 
Siem Aalbers 
Renée Heerkens. 

 
Winssen 
Romée Coenders 
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Overledenen 

Winssen 
Anny Marcelis - Peek 91 jaar 
 
Beuningen 
Ans van Boekel – Schrijver 77 jaar 
Piet Willems 89 jaar 
Marion van Bergen 60 jaar 
Johanna Lutgens – Theunissen 93 jaar 
Willemien Peters - van Maasdijk 70 jaar. 

Ewijk 
Harrie Verploegen 81 jaar 
Annie Roelofs – Ouwens 85 jaar 
 
Weurt 
Jan Albers 87 jaar 
Ans Kersten - Witjes 86 jaar 
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Winssen 
 
 
 

 

Voortgang activiteiten sluiting kerkgebouw Winssen (deel 2) 

Zoals u in de vorige Rondom hebt kunnen lezen hebben we op 14 oktober 
2019 een eerste bijeenkomst gehad met de klankbordgroep uit Winssen. Deze 
groep is in het parochiecentrum in Beuningen aan de slag gegaan om eens 
hardop mee te denken over sluiting en herbestemming van het kerkgebouw in 
Winssen. De volgende bijeenkomst op 4 november 2019 hebben we in de kerk 
in Winssen gehouden omdat we het toen gehad hebben over het interieur van 
de kerk. Samen hebben we onder leiding van koster Arnold Tromp een 
rondgang door de kerk gehouden en alle kostbaarheden bekeken en nagedacht 
over een eventuele herbestemming. 

In de laatste bijeenkomst van 18 november 2019 in de kerk in Winssen hebben 
we alles geëvalueerd en gediscussieerd over o.a. eventuele alternatieve 
gebruiksmogelijkheden van een gedeelte van de kerk. Allerlei ideeën zijn ter 
tafel gekomen en worden als advies meegenomen naar het bestuur. Het sterkt 
ons als delegatie van het bestuur dat we op de goede weg zijn, maar of dat ook 
allemaal gaat lukken is nog niet duidelijk. Veel hangt af van allerlei factoren 
waar wij geen invloed op hebben. Op deze plaats willen we de leden van de 
klankbordgroep bedanken voor hun inzet en hun adviezen/ideeën. Zoals ook 
bedoeld zijn er in deze groep geen beslissingen genomen, maar is wel het 
gevoel duidelijk geworden wat er zoal leeft in Winssen bij sommige 
parochianen. U mag er van uitgaan dat we al het mogelijke doen om voor de 
geloofsgemeenschap uit Winssen de best mogelijke oplossing te zoeken voor 
herbestemming van gebouw en interieur. 
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Verslag Klankbordgroep Pastoraat Winssen 

In oktober hebben we een brief verspreid onder de parochianen in Winssen 
met een dringende oproep om plaats te nemen in de klankbordgroep Pastoraat 
Johannes XXIII. Vorige maand is er een bijeenkomst van deze klankbord-
groep geweest, waarbij een aantal parochianen en de leden van de pastoraats-
groep aanwezig waren. In deze bijeenkomst werd er gesproken over de de 
Winssense geloofsgemeenschap van na de sluiting van het kerkgebouw op 5 
januari 2020. Elkaar ontmoeten, samen ons geloof te vieren, invulling te geven 
aan zorg voor elkaar (diaconie), onze krachten bundelen, bewust 
samenwerking zoeken en taken onder vrijwilligers verdelen; dat alles vormt 
het fundament van ons samen-kerk-zijn. Er zijn een groot aantal 
aandachtspunten ingebracht waar de pastoraatsgroep, parochiebestuur en niet 
te vergeten de Winssense parochianen zelf mee aan de slag kunnen. 

De klankbordgroep pastoraat (KBGP) maakt zich bezorgd over het stoppen 
van het koor; de regelmatige ontmoeting van de koorleden tijdens 
koorrepetities en missen valt weg; gelukkig zijn er meerdere koren in de 
parochie die graag nieuwe leden uit Winssen verwelkomen; repetitietijden van 
deze koren worden aan de leden van Vita Nuova doorgegeven. 

Er is interesse naar een doordeweekse viering in de parochie vergelijkbaar met 
de viering in de Zusterkapel; daarvoor moet dan wel vervoer geregeld worden 
waarbij hopelijk een beroep gedaan kan worden op familie / buren / 
medeparochianen. In de parochie zijn diverse doordeweekse vieringen: 
rozenkransgebed/eucharistieviering in Weurt, rozenkransgebed en Agapè-
viering in Beuningen. De KBGP vraagt zich af of de Agapè-viering misschien 
op een andere locatie zou kunnen plaatsvinden; de praktijk leert echter dat een 
vaste locatie toch het beste werkt. 

De KBGP geeft aan dat parochianen die niet meer voldoende mobiel zijn een 
zondagse kerkviering van de parochie via moderne media zouden moeten 
kunnen volgen. Dit verzoek heeft al de aandacht van het bestuur en 
pastoraatsgroep. Natuurlijk geeft de parochie voorkeur aan het meevieren in 
de kerk zelf. Met name voor de oudere generatie zou het mogelijk moeten 
blijven naar één van de vieringen in de parochie te gaan; waarschijnlijk 
kunnen daarvoor minder mobiele mensen een beroep doen op mensen uit hun 



Kerstmis 2019 Parochie H. Johannes XXIII12

omgeving; indien nodig kan men natuurlijk ook (tijdig) contact opnemen met 
het secretariaat van de parochie om vervoer te regelen. Het blijft mogelijk dat 
parochianen na een viering een hostie meenemen voor een zieke thuis of in het 
dorp. Het luiden van de klok bij overlijden van iemand uit Winssen is een 
waardevolle traditie; de parochie is voornemens deze traditie waar redelijk in 
ere te houden. Het uurwerk van de kerk wordt onder de aandacht van het 
bestuur gebracht. De KBGP bespreekt een aantal bijzondere momenten door 
het jaar die niet vergeten mogen worden: Openluchtviering tijdens het 
Molenfeest, plechtigheid op de begraafplaats tijdens Allerzielen; het hoogfeest 
van H. Antonius van Padua zal aandacht krijgen tijdens een parochie-brede 
viering in de kerk van het dorp Beuningen. 

Daarnaast noemt de KBGP een aantal aandachtspunten die voor de gehele 
parochie van belang zijn. Zo wil zij graag dat er meer energie gestoken wordt 
in het kinder- en jongerenpastoraat. Gedacht wordt aan een 
kinderwoorddienst; genoemd worden bestaande activiteiten zoals “Het 
Verhalenuurtje” (8-12) en de “Filmclub” (12-). Speciale Maria-vieringen in de 
mei- en oktobermaand zullen waarschijnlijk door velen op prijs gesteld 
worden. Ontmoeting tussen parochianen en verdieping is ook mogelijk tijdens 
thema-avonden en filmavonden; en natuurlijk een jaarlijks parochiefeest. 

Tenslotte zouden de kerkgebouwen door de week vrij toegankelijk moeten 
kunnen zijn, voor ontmoeting en bezinning, of gewoon even rondkijken. Daar 
moet dan wel toezicht voor geregeld worden. De pastoraatsgroep is blij met al 
deze suggesties en aanbevelingen en hopen hiermee de komende jaren mee 
aan de slag te gaan. Zij zullen daarbij graag een beroep doen op vrijwilligers 
om de nodige nieuwe activiteiten tot een succes te brengen. 

Pastoraatsgroep Parochie H. Johannes XXIII 
Ruud Roefs,  
Jan de Waal 
Marian Willems, 
Marcel van de Wiel 

NB: Actuele informatie over vieringen en activiteiten binnen de parochie zijn 
terug te vinden op de website van de parochie: www.johannesxxiii.nl. 
 

24 December 19.30 uur Familie Kerstviering in Winssen 

Voor de laatste keer vindt er op Kerstavond in Winssen een familie 
kerstviering plaats. Deze begint niet zoals gebruikelijk om 19.00 uur maar 
om 19.30 uur. Em. Pastoor Bertus Visschedijk gaat voor in deze viering, het 
opleidingsorkest van ULTO o.l.v. Jan Wensink verzorgt de muzikale 
omlijsting. Het kerstverhaal wordt voorgelezen door Puck van Wijk, Teun 
Burgers en Bart van Beuningen, de PowerPoint presentatie wordt 
gepresenteerd door Brigitte Lubbes, Fenne Huisman en Anne van Beuningen 
begeleiden de Kerstliedjes tijdens deze presentatie op viool en het Kerstkindje 
is dit jaar: Rosa van Zuijlen (dochtertje van Kimberly en Tim van Zuijlen). 

Bij deze bent U allemaal van harte uitgenodigd.
 

Kerkkoor Vita Nuova 

17 november heeft Vita Nuova voor het laatst,in de kerk St.Cecilia gevierd. 
Dit jaar waren er zes jubilarissen waarvan er drie in de kerk aanwezig waren. 
De overige drie waren tot hun spijt afwezig door familieomstandigheden. 

• Bart en Annie Peters-Peters 50 jaar lid van het koor. 
• Ellie Konings-Postulart - 40 jaar. 
• Willemien Verheijen-Postulart - 40 jaar. 
• Gerrie van Beuningen-Derks - 40 jaar. 
• Pieter van Oss - 25 jaar. 

Zij werden door Pastor Roefs in het zonnetje gezet maar ook de overige 
koorleden kregen van de pastor een pluim voor hun jarenlange inzet. 
Natuurlijk werden de overleden leden van Vita Nuova niet vergeten. Na de H. 
Mis kreeg ieder koorlid van het bestuur een prachtige roos met de tekst: 
“Jullie gezang heeft onze vieringen verrijkt!”. Dank jullie wel. Het koor zingt 
nog 15 dec en met Kerst en Nieuwjaar. En als laatste zullen wij onder 
begeleiding van ons orgel al zingend de kerk verlaten op 5 januari, bij de 
officiële sluiting van onze kerk. Graag wil ik alle parochianen die ‘fan’ van 
ons waren danken. 

Riet de Graaf, voorzitter 
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Groots kerstconcert met koper, koor en doedelzak 

De Heilige Antonius van Padua-kerk in Winssen gaat per januari dicht, maar 
voordat het zover is, schalt er nog een laatste keer majestueus koper door de 
gewelven. Koninklijke Fanfare U.L.T.O. geeft er zaterdag 21 december vanaf 
19.00 uur een kerstconcert, met medewerking van amusementskoor Surprise, 
doedelzakspeler Henk Noij, de slagwerkgroep van U.L.T.O. en toneel-
vereniging Plankenkoorts. De entree is gratis. 

Nog voor er een noot geblazen is, verkeren de bezoekers al in de juiste 
stemming. Buiten op het plein branden vuurkorven en binnen wacht de 
luisteraars warme chocolademelk en Glühwein. Het concert heeft niet voor 
niets de titel “een avondje kerstsfeer” meegekregen. Leden van 
toneelvereniging Plankenkoorts ontvangen het publiek op geheel eigen wijze, 
passend bij de bijzondere tijd van het jaar. ,,Ons programma bevat herkenbare 
muziek, lichtvoetig, afwisselend en sfeervol”, vertelt muzikant Nol Nijs 
namens ULTO. ,,Denk aan werken als Stop the Cavalry, Mary’s boychild en 
Drivin’home for Christmas.” Amusementskoor Surprise en het fanfareorkest 
treden afzonderlijk en gezamenlijk op. Wie nog geen kippenvel heeft van alle 
muzikale pracht, krijgt dit zeker als doedelzakspeler Henk Noij en Koninklijke 
Fanfare ULTO samen o.a. Amazing Grace en Highland Cathedral vertolken. 
Kerst in Schotland, met het krachtige geluid van de hooglanddoedelzak, 
omlijst door sonoor koper. Hoe mooi wil je het hebben? 

 

Oud Winssen - Oud dijkhuis 

Aan de Waalbandijk, tussen de oprit/afrit naar de huidige Notaris Steph. 
Roesstraat en de noodschuur, stonden vroeger buitendijks tegen de voet van de 
dijk drie oude woningen. 
1 -tegenover genoemde afrit, waar Cup v.d. Weerden later woonde, 
2-voorbij de afrit naar de uiterwaarden waar Hendje Theunissen 
(meergenaamd Túúrie) woonde (afgebrand 30-07-1928 en kwam er 
nieuwbouw voor in de plaats); 
3-verderop bij het stikgat nabij de noodschuur stond een zeer oud huis 
bewoond door de familie Cornelis (Knilles) Theunissen (afgebrand in de 
voormiddag van 05-01-1949 en niet meer opgebouwd). Dit huis werd in het 
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jaar 1843 bewoond door Henrica Otten die toen is vermoord. Haar moeder 
woonde daar. Vader/echtgenote Petrus Otten † in Winssen op 26-04-1828. 

Waar Cup v.d. Weerden heeft gewoond stond voorheen een oud huis dat in 
1932 door koop zijn eigendom werd. Een van de laatste bewoners van dat huis 
was onder meer Willem Rutjes * Wi. 08-11-1874 getrouwd met Ardje van 
Sommeren * Leeuwen 25-12-1878.Uit het huwelijk zijn negen kinderen 
geboren waarvan twee op jonge leeftijd zijn overleden. Willem werkte op de 
steenfabriek op de uiterwaarden in Winssen. Het gezin Rutjes verhuisde 
omstreeks 16-04-1932 naar Heteren in de Betuwe waar Willem ook op een 
steenfabriek is gaan werken. Cup v.d. Weerden heeft het oude dijkhuis 
gesloopt en op dezelfde fundamenten liet hij een nieuw huis bouwen. Op 28-
06-1933 trouwde Cup is de r.k. kerk in Winssen met de in de Leegstraat 
wonende Marie v. Beuningen dochter van de klompenmaker Janus v. 
Beuningen. Cup heeft op de pannenfabriek in Deest gewerkt en in het voorste 
deel van zijn woning had hij een volledige vergunning ingevolge de drankwet. 
Zijn vrouw Marie was een ware schenkster die ook met de cafégasten goed 
overweg kon. Vanuit het café had men een prachtig overzicht over de 
uiterwaarden. 

Document bijna 100 jaar. Ben in het bezit gekomen van de originele bul op 
naam van Lambertus (Lambert) Alexander v. Bergen * 07-07-1895 in 
Winssen. Enige kind van de vroegere Winssense geneesheer Jacobus Joh. v. 
Bergen en van Hildegonda Lemei. Lambert studeerde af aan de Albert 
Ludwigs-universität in het Duitse Freiburg als Doctor in de Philosophiae etc. 
Gedateerd 08-04-1920. Zijn moeder overleed in het ziekenhuis in Nijmegen 
op 05-09-1895 ongeveer twee maanden na de bevalling van zoon Lambert. 
Zijn vader, medisch doctorandus, overleed in Wenen op 24-09-1897 tijdens 
een congres en is daar toen begraven. Zoon doctor Lambert heeft zijn ouders 
nooit gekend. Als weeskind werd hij opgenomen in het gezin van zijn opa en 
oma in Oss. 

Bart Wattenberg JOzn. 
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Oud dijkhuis dat in 1932 
eigendom werd van Cup v.d. 
Weerden. Foto boven is van 
omstreeks 1918. Foto hiernaast 
van omstreeks 1926 toen daar 
o.a. de familie Willem Rutjes 
nog woonde. Rechts op de achtergrond (richting noodschuur) het oude huis 
waar Eduard Kersten heeft gewoond. Op de voorgrond de dijkoprit bij Cup. 
Achter de zittende personen links richting Deijnschestraat. 
Foto’s: Collectie Bart Wattenberg JOzn. 

 

Kort – Kort - Kort 
Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest 

Het vrijdaginterview Wiel Bijmans - Niet zomaar een vrijwilliger. In de 
Gelderlander van vrijdag 18 oktober jl. een grote foto van Wiel Bijmans uit de 
Jan Libottéstraat zie je nog maar weinig. Wiel heeft het nu nog drukker dan 
toen hij werkte! Hij heeft pas voor zijn grote inzet als vrijwilliger de zilveren 
erepenning uit handen van de burgemeester mogen ontvangen. In 2013 heeft 
hij al een Koninklijke onderscheiding gekregen. Op dinsdag, donderdag en 
zaterdag is Wiel actief voor de kringloopwinkel ErZitLigtIets-BijWa. 
Inmiddels zitten ze op 2 locaties in Ewijk en Winssen en hebben ze 55 
medewerkers. Ook de rest van de week is hij actief als lid van de politieke 
partij Beuningen Nu & Morgen (BN&M), als vrijwilliger bij de volleybal-
vereniging The Weekenders, in de Antonius van Paduakerk en bij de 
Zonnebloem. Van harte proficiat namens ons allen! 
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Al 5 jaar lol met het samen breien en haken. In de krant van 1 november de 
mededeling dat er een aantal mensen in Winssen al 5 jaar samen breien en 
haken. Iedere dinsdagavond zijn ze tussen 19.00 uur en 22.00 uur in 
Ontmoetingscentrum De Paulus in Winssen. Hun eerste jubileum hebben ze 
gevierd met een dagje uit naar het Wolplein in Zaltbommel. Mensen die 
interesse hebben in handwerken zijn dinsdagsavonds van harte welkom in De 
Paulus om een kijkje te komen nemen. 

Vierde klasse Feest in Winssen - Periodetitel biedt Roda ’28 hoop op 
snelle terugkeer. In de krant van maandag 11 november een mooie grote foto 
van Niek van Gemert en Sam Janssen in een duel tijdens de wedstrijd tegen 
Overasseltse Boys. De jongens van Roda ’28 zijn nu al zeker van een plek in 
de nacompetitie. 1 punt tegen Overasseltse Boys bleek genoeg om de 
periodetitel te veroveren. Aanvaller Pim Tromp merkt op dat als je in dit 
seizoen na een degradatie gelijk de eerste pirjs pakt die er te halen valt, je het 
niet slecht doet. Zij worden ook gesteund door veel supporters. Zelfs bij 
uitwedstrijden zijn er vaak meer Winssense supporters dan van de 
tegenstanders. De aanwezigheid van de supporters motiveert hen ook extra om 
te winnen. 

De mediawijsneuzen van De Wegwijzer. In de Gelderlander van 19 
november jl. een grote foto van leerlingen van groep 8 van De Wegwijzer. Zij 
zijn de grootse mediawijsneuzen van de provincieprijs MediaMasters uit 
Gelderland geworden! Zij deden tijdens de week van de Mediawijsheid mee 
aan een interactieve quiz Media Masters en kwamen als beste van de provincie 
uit de bus! Deze landelijke actie wil de kinderen “mediawijs”maken en hen de 
kansen en gevaren van media laten inzien en leren het echte nieuws van het 
nepnieuws te onderscheiden. Van harte proficiat met dit mooie resultaat 
namens ons allen! 

Mogelijk extra, veiliger oversteek naar het sportpark in Winssen. In de 
krant van 23 november jl. de mededeling dat er mogelijk een extra oversteek 
op de Van Heemstraweg komt. Dit voor een veiligere oversteek naar de 
sportparken. Aan de overkant van de weg verschijnt de nieuwe wijk De 
Fruithof waar een kleine 60 woningen komen te staan. Als deze oversteek er 
komt zal dit op zijn vroegst in 2021 zijn. 
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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor

za 14 dec 19:00 em. past.
Harry van Dooren

M v/d Ven
(dwarsfluit)

zo 15 dec 10:00 pastoor Ruud Roefs heren VN 10:00 em. past.
Harry van Dooren

SZ 10:00 pastor Jan de Waal OC

za 21 dec
19:00 WoCo /

Boeteviering
Cantor 

organist
Jan Tel

zo 22 dec
10:00 WoCo 10:00 WoCo /

Boeteviering
Cantor 

organist
Jan Tel

10:00 pastor Jan de Waal SCA

15:00 Kerst met Kleuters Triangeltjes

19:30 Kinder Kerstviering
em. past.

Bertus Visschedijk

19:00 Kinder Kerstviering
pastoor Ruud Roefs

18:00 WoCo / Gezinsviering Triangeltjes 18:00 Kinder kerstviering

20:00 pater Jo Straver K&V 20:00 pastor Jan de Waal AK

22:00 pastoor Ruud Roefs VN 22:00 em. past.
Ton van Balveren

LGK 22:00 em. past.
Harry van Dooren

KOM 22:00 pastor Jan de Waal OC

wo 25 dec 1e Kerstdag

10:00 pater Ton Bun VN 10:00 em. past.
Bertus Visschedijk

LGK 10:00 pastoor Ruud Roefs Cecilia 
Druten & 
M.Ketels 

(fluit)

do 26 dec 2e Kerstdag
14.00

-
16.00

Muzikale middag 
10:00 pastoor Ruud Roefs Cor 

Auwerda 
(orgel)

10:00 pastor Jan de Waal NAG

za 28 dec 15:00 Kerstconcert 
Muzimare

zo 29 dec 10:00 pastoor Ruud Roefs SZ 10:00 pastor Jan de Waal AK

di 31 dec Oudjaar
19:00 em. past.

Bertus Visschedijk
LGK 19:00 Oec. Viering

Prot. Kerk
R. Roefs & M. Meek

SZ

wo 1 jan Nieuwjaar 10:00 pastoor Ruud Roefs VN

za 4 jan

zo 5 jan 10:00 Kerksluiting
gez. pastores

VN

za 11 jan 19:00 pastoor Ruud Roefs M v/d Ven
(dwarsfluit)

zo 12 jan 10:00 pastoor Ruud Roefs SZ 10:00 pastor Jan de Waal AK

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

Driekoningen

di 24 dec Kerstavond

Feest v/d
H. Familie

Doop van
de Heer

3e zondag
Advent

4e zondag
Advent

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Antonius van Padua
Winssen

H. Johannes de Doper
Ewijk

H. Cornelius
Beuningen
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datum "feest" tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor tijd pastor koor

za 14 dec 19:00 em. past.
Harry van Dooren

M v/d Ven
(dwarsfluit)

zo 15 dec 10:00 pastoor Ruud Roefs heren VN 10:00 em. past.
Harry van Dooren

SZ 10:00 pastor Jan de Waal OC

za 21 dec
19:00 WoCo /

Boeteviering
Cantor 

organist
Jan Tel

zo 22 dec
10:00 WoCo 10:00 WoCo /

Boeteviering
Cantor 

organist
Jan Tel

10:00 pastor Jan de Waal SCA

15:00 Kerst met Kleuters Triangeltjes

19:30 Kinder Kerstviering
em. past.

Bertus Visschedijk

19:00 Kinder Kerstviering
pastoor Ruud Roefs
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20:00 pater Jo Straver K&V 20:00 pastor Jan de Waal AK
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Druten & 
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-
16.00
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19:00 em. past.
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LGK 19:00 Oec. Viering

Prot. Kerk
R. Roefs & M. Meek

SZ

wo 1 jan Nieuwjaar 10:00 pastoor Ruud Roefs VN

za 4 jan

zo 5 jan 10:00 Kerksluiting
gez. pastores

VN

za 11 jan 19:00 pastoor Ruud Roefs M v/d Ven
(dwarsfluit)

zo 12 jan 10:00 pastoor Ruud Roefs SZ 10:00 pastor Jan de Waal AK

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

 
Muzikale middag Kerk Ewijk op 2e Kerstdag 2019 
Op tweede kerstdag (26-12-2019) vindt van 14-00u tot 16.00u de muzikale 
middag weer plaats. Het wordt al bijna een traditie. Gezocht worden weer 
muzikanten en zangers die hun kunsten voor publiek willen vertonen. Men 
kan zich via onderstaande telefoonnummers opgeven bij Jaap Peters of Arno 
Spin. Er wordt dan een rooster gemaakt, zodat iedereen apart aan bod komt 
om (meermaals) 4 of 5 nummers te spelen. Orgel, zang, synthesizer, trompet, 
dwarsfluit, doedelzak, foekepot of wat je maar bedenken kunt. De geplande 
middag is geheel gratis en er wordt ook gratis een kopje koffie of thee 
geschonken. De locatie is de R.K. Kerk in Ewijk en de bezoekers kunnen in de 
genoemde periode vrij in en uit lopen. Kinderen kunnen kindje wiegen bij een 
mooi opgemaakte kerststal in de kerk. De werkgroep die de kerstgroep heeft 
ingericht toont deze graag aan de bezoekers. Hopelijk wordt het weer een 
mooie muzikale middag waarop muzikanten zich laten zien en veel 
belangstellenden de weg naar de kerk weten te vinden. Muzikanten kunnen 
zich opgeven bij: Jaap Peters (T 0487-523712) of Arno Spin (T 06-12632636) 

 
Haag bij Ewijkse Pastorie gekortwiekt 
Op vijf oktober jl. is in Ewijk de haag bij de pastorie vakkundig gekortwiekt 
door een aantal deskundige mannen, aangevuld met de pastoor en enkele 
bestuursleden. Voor de hoge coniferenwand draaide men de rechterhanden 
niet om. Antoon speelde een thuiswedstrijd en daagde de equipe uit om nog 
voor de middag alle hagen gekortwiekt te krijgen en dat is gelukt. De 
afvaardiging van het bestuur deed zijn best om al het groenafval op de 
aanhanger te verzamelen. Na gedane arbeid ging de overheerlijke soep 
gewillig in de hongerige monden. Er werd daarbij zelfs al gesproken over een 
vervolgactiviteit. Maar dat is afwachten. 
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Stickers 

Een tijdje geleden vond ik in mijn brievenbus strak tegen de klep aan de 
buitenkant uitstekend een dikke A4-envelop. Er bleek een boek in te zitten, 
getiteld “De historie van Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen in beeld”. 
Links onderaan de kaft bleek het afkomstig van het “Historisch Besef 
Beuningen”. Gezien mijn historische interesse was mijn nieuwsgierigheid 
gewekt, maar al snel bleken er lege plaatjes in te zitten en vermoedde ik een 
misdruk te hebben gekregen, dus het boek als zodanig waardevol te 
beschouwen zette ik het in mijn kast. De envelop belandde bij het oud papier. 
Totdat ik bezoek kreeg en bleek dat ik helemaal geen misdruk had gekregen. 
Of ik dan geen stickers had gevonden in de envelop met een korte uitleg over 
hoe het allemaal werkte? Stickers? Ik had niets gevonden omdat alles mét de 
envelop was weggegooid. Dus gesnuffeld in mijn oud papier stapel en jawel 
hoor; een zakje met vier stickers en de uitleg zaten er nog in. Het bleek om een 
historische spaaractie van de Jumbo te gaan. Bij elk tientje boodschappen krijg 
je vier stickers. Het kwartje viel. Ik moest stickers sparen en deze plakken in 
dat mooie boek. Vanaf nummer 1 tot en met nummer 216. De plekken waren 
al gereserveerd in het boek. Netjes plakken en je hebt een prachtig boek. 
Kortom, een ordinaire marketingtruc. Nooit doe ik aan zoiets mee, want ik 
weiger in dergelijke trucs te trappen. Bij nadere bestudering van het boek 
stonden de Jumbo’s in Beuningen en Winssen rechtsonder op de kaft. Daar 
moest ik de komende tijd dus zijn voor de boodschappen wilde ik de fel 
begeerde stickers in mijn bezit krijgen. Jammer voor Jan Linders in Ewijk, 
maar nu tufte ik iedere zaterdag met vriendin naar Beuningen en scande daar 
met een pistooltje afgepast 30 of 40 euro bij elkaar voor 3 of 4 zakjes met 
stickers. Thuis wordt dan gekeken of het dubbele zijn en worden de nieuwe 
keurig door mijn vriendin in het boek geplakt. Ik mocht dat niet meer, want ik 
plakte over de tekst heen omdat ik het niet goed kon zien. Vervolgens begint 
het gigantische ruilen of weggeven. Een activiteit om bij te houden en ik vond 
het nog leuk ook. Een heuse ruil dag werd georganiseerd. Wij hadden de 216 
stickers al bij elkaar. Toch denk ik niet dat ik straks bij de Jumbo blijf hangen, 
want mijn aversie tegen die marketingtrucs is zo groot, dat ik terugschakel 
naar Jan Linders in Ewijk. Historisch Besef of niet. 

 Theo Coenders 
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Beuningen 
 

 
 

 
Pastoor Ruud Roefs 

en de Contactraad Corneliuskerk wensen u 
Zalig Kerstmis 

en liefde en licht in het Nieuwe Jaar 

 
Zij gingen op weg met alleen de waarneming van een lichtende ster 
wegwijzer naar het Grote Geheim. 
Zo anders dan wij ons kunnen voorstellen 
wil dit Geheim geboren worden in ons hart 
als wij op weg gaan, ruimte maken, 
gevoelig worden, 
voor Lichtsignalen op onze weg. 
 
 
 

Aanbidding der wijzen Catacombe van Priscilla 

 

Kerk open rond de feestdagen 

Beide Kerstdagen en zondag 29 december is de Corneliuskerk open van 14.00 
uur tot 16.00 uur. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en de stal te 
bekijken. Verder is er een tentoonstelling in de kerk van oude en nieuwe 
kazuifels, waaronder het gouden kazuifel. Vind u het leuk om binnen te 
kijken, u bent van harte welkom. 

Werkgroep kerst 
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Het gouden kazuifel 

Dit kazuifel werd gebruikt bij feestelijke vieringen 
tijdens de hoogfeesten van Pasen, Kerst, Pinksteren 
en ook wel bij huwelijken en jubileavieringen. 

De versiering die op het kazuifel is afgebeeld, is van 
een pelikaan. Vroeger dacht men dat de pelikaan in 
zijn borst pikte om zijn jongen te voeden met zijn 
eigen bloed. Dit is echter een fabel. Maar het is wel 
het symbool geworden van Christus die zijn eigen 
bloed offerde voor de mensheid, vandaar deze 
afbeelding. De afbeelding staat ook op één van de 
wijdingsplaatsen van de kerk. 

 

Kerst met Kleuters in de H. Corneliuskerk 

Op 24 december om 15.00 uur zal in de Corneliuskerk, 
Dorpssingel 1 in Beuningen ‘Kerst met Kleuters’ worden 
gevierd, m.m.v. de werkgroep ’t Verhalenuurtje en 
kinderkoor ‘De Triangeltjes’ o.l.v. Leon van Mook. 
Het kerstverhaal wordt gespeeld door de kinderen van ’t Verhalenuurtje. 

Deze viering is vooral geschikt voor peuters en kleuters. De kinderen mogen 
verkleed als herder of engel naar de kerk komen. Om 18.00 uur is er in de kerk 
een gezinsviering m.m.v. kinderkoor ‘De Triangeltjes’ o.l.v. Leon van Mook. 
Eerste en Tweede Kerstdag en zondag 29 december is de kerk tussen 14.00 en 
16.00 uur geopend. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en de stal te 
bekijken. Verder is er een tentoonstelling in de kerk van oude en nieuwe 
kazuifels. Vind u het leuk om binnen te kijken, u bent van harte welkom. 

Werkgroep kerst 
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Zangers van het eerste uur gehuldigd in Beuningen 

Zondag 10 november jl. vierden zeven leden van het koor "De Schola" hun 
25-jarig jubileum in de Beuningse Corneliuskerk. Ook het koor zelf vierde 
zijn zilveren feest. Opgericht als z.g. "rouw- en trouwkoor" heeft het in de 
afgelopen 25 jaar bij talrijke gelegenheden het gezongen gedeelte van de 
liturgie verzorgd. De zeven jubilerende dames, zangeressen van het eerste uur, 
werden door oud-pastoor Harry van Dooren in zijn dankwoord in het zonnetje 
gezet. Allen kregen zij de erepenning en oorkonde van de Gregoriusvereniging 
uitgereikt. Ook een mooie bos bloemen ontbrak niet. De leden van dit koor 
hebben nog eens laten zien hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers is. Onder 
de bezielende leiding van organist-dirigent Nico Adriaens hopen ze ook de 
komende jaren hun muzikale bijdrage aan de eredienst te kunnen leveren. 
 

 
Foto: eigen foto

 

KoMore en Kerst 2019 

Het kerstprogramma voor KoMore omvat dit jaar, naast de viering op 
kerstavond, een kerstmarkt in Overasselt en een optreden op de kerstbijeenkomst 
bij zorgboerderij ‘t Personnebos. Op zondag 15 december is er ’s middags een 
kerstmarkt rondom Buurderij de Lage Hof in Overasselt. Vanaf 15.30 verzorgt 
KoMore daar een optreden met kerst- en sfeermuziek. Vrijdag 20 december is 
het koor te gast op zorgboerderij ’t Personnebos aan de Bijsterhuizenstraat in 
Beuningen. Daar wordt de jaarlijkse kerstbijeenkomst voor deelnemers en 

vrijwilligers gehouden. Voorafgaand aan het kerstdiner zal KoMore het 
samenzijn vanaf 11.00 uur met teksten en kerstliederen muzikaal opluisteren. 

‘Nachtmis’ 
Op Kerstavond verzorgt KoMore de ‘Nachtmis’ om 22.00 uur in de 
Corneliuskerk. Zoals ieder jaar komt het koor enkele uren voor de kerstviering 
bijeen in het Koetshuis. Om het kerstgevoel gezamenlijk op te bouwen en toe te 
werken naar een fijne en sfeervolle bijeenkomst. De 2019-kerstviering staat in 
het teken van het Licht. Klinkt vanzelfsprekend, zult u zeggen; maar de 
liturgiegroep van het koor heeft er een bijzonder tintje aan gegeven. Dat komt 
voort uit een van de nieuwe liederen van KoMore; ‘Anthem’ van Leonard 
Cohen. Daarin komt de frase voor: “in alles en in iedereen zit wel een barstje. 
Dat moet wel, want daardoor kan er licht naar binnen.” In de viering wordt ook 
het lied Hallelujah van Leonard Cohen gezongen evenals het traditionele 
‘gezongen evangelie’ en een mooi nieuw kerstlied ‘Het gezicht van Kerstmis’. 
 

 
Eigen foto Komore 
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komende jaren hun muzikale bijdrage aan de eredienst te kunnen leveren. 
 

 
Foto: eigen foto

 

KoMore en Kerst 2019 

Het kerstprogramma voor KoMore omvat dit jaar, naast de viering op 
kerstavond, een kerstmarkt in Overasselt en een optreden op de kerstbijeenkomst 
bij zorgboerderij ‘t Personnebos. Op zondag 15 december is er ’s middags een 
kerstmarkt rondom Buurderij de Lage Hof in Overasselt. Vanaf 15.30 verzorgt 
KoMore daar een optreden met kerst- en sfeermuziek. Vrijdag 20 december is 
het koor te gast op zorgboerderij ’t Personnebos aan de Bijsterhuizenstraat in 
Beuningen. Daar wordt de jaarlijkse kerstbijeenkomst voor deelnemers en 

vrijwilligers gehouden. Voorafgaand aan het kerstdiner zal KoMore het 
samenzijn vanaf 11.00 uur met teksten en kerstliederen muzikaal opluisteren. 

‘Nachtmis’ 
Op Kerstavond verzorgt KoMore de ‘Nachtmis’ om 22.00 uur in de 
Corneliuskerk. Zoals ieder jaar komt het koor enkele uren voor de kerstviering 
bijeen in het Koetshuis. Om het kerstgevoel gezamenlijk op te bouwen en toe te 
werken naar een fijne en sfeervolle bijeenkomst. De 2019-kerstviering staat in 
het teken van het Licht. Klinkt vanzelfsprekend, zult u zeggen; maar de 
liturgiegroep van het koor heeft er een bijzonder tintje aan gegeven. Dat komt 
voort uit een van de nieuwe liederen van KoMore; ‘Anthem’ van Leonard 
Cohen. Daarin komt de frase voor: “in alles en in iedereen zit wel een barstje. 
Dat moet wel, want daardoor kan er licht naar binnen.” In de viering wordt ook 
het lied Hallelujah van Leonard Cohen gezongen evenals het traditionele 
‘gezongen evangelie’ en een mooi nieuw kerstlied ‘Het gezicht van Kerstmis’. 
 

 
Eigen foto Komore 
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Corneliuskerk in het licht 

Met de actie ‘Orange the World’ wordt 16 dagen lang wereldwijd aandacht 
gevraagd voor het geweld tegen vrouwen en meisjes zoals huiselijk geweld, 
genitale verminking, seksuele intimidatie, huwelijkse dwang en kind-
huwelijken. De actie start op maandag 25 november (de Internationale Dag 
tegen Geweld tegen Vrouwen) en eindigt op 10 december (de Dag van de 
Rechten van de Mens). Ministeries, provincies, gemeenten en 
maatschappelijke organisaties zullen in deze periode campagne voeren om 
aandacht te vragen voor dit onderwerp waarbij onder andere gebouwen in de 
hele wereld oranje zullen worden uitgelicht. De kleur oranje staat hierbij 
namelijk symbool voor een stralende toekomst vrij van geweld tegen vrouwen 
en meisjes. Ook in onze regio zal de campagne u niet kunnen ontgaan. In 
samenwerking met de gemeenten heeft Soroptimistclub Batenburg Maas & 
Waal er voor gezorgd dat het kasteel in Wijchen, de RK-Kerk in Beuningen en 
de molen ‘De Haag’ in Beuningen gedurende deze dagen oranje zullen worden 
verlicht. 

 
Samen wandelen in Beuningen 
 
Ben jij tussen de 18 en 40 jaar oud en hou je van wandelen? Dan zijn we op 
zoek naar jou. Samen met een aantal anderen zouden we het leuk vinden om 
een nieuwe wandelgroep te starten in Beuningen. Het idee is om één of 
meerdere keren in de week een wandeling te maken van ongeveer een uurtje. 
Dit kan ook in overleg langer of korter. De dag en het tijdstip worden in 
overleg bepaald. De wandelingen zijn gratis. 
 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Stichting Perspectief: 024-
6750939 of tesshendriks@stg-perspectief.nl 
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Herinneringen 

Tegenwoordig spelen kinderen spelletjes op de computer of op de tv met een 
gameconsole. Wij hadden niet eens een tv, we speelden samen een spelletje 
thuis, op straat of in het bos. Als kind vond ik niets leuker dan verzamelen, in 
het bos waren dat dennenappels en eikeltjes. In de herfstvakantie had ik een 
flinke verzameling bij elkaar. Tijdens een logeerpartijtje bij mijn tante speelde 
ik met het zakje met mijn schatten die ik mee had gebracht. De dennenappels 
liet ik rollen en probeerde ik op te stapelen. Tante vroeg aan me waarom maak 

je geen leuke kerstmannetjes van de 
dennenappels? Tante was heel vindingrijk en 
handig. Zij gaf me een stel wattenbolletjes en 
lapjes gekleurd vilt, lijm, een prikpen, een schaar 
en een potlood. Samen transformeerden we de 
dennenappels in kerstkaboutertjes. Dennenappel 
rechtop, wattenbolletje bovenop de top. Een 
puntmuts van rode vilt, het vrouwtje een schortje 
en een omslagdoek, het mannetje alleen een 

baard. Een getekend gezichtje en klaar. De kaboutertjes hebben nog jaren 
tijdens de kerst op de schoorsteen gestaan. 
Toen ik zelf kinderen kreeg heb ik ze met hun ook gemaakt, een paartje heb ik 
nog steeds ook al beginnen ze een beetje te verslijten. Met een glimlach 
worden ze elk jaar nog trouw tevoorschijn gehaald en neergezet. 

 

Kerstconcert Kamerkoor Muzimare in Beuningen 

Ook dit jaar verzorgt Kamerkoor Muzimare in de stille dagen tussen Kerstmis 
en Nieuwjaar een kerstconcert in onze parochie. U bent van harte welkom 
op zaterdag 28 december om 15.00 uur in de Corneliuskerk in Beuningen. 
Het koor wordt op orgel begeleid door Tommy van Doorn. Het geheel staat 
onder leiding van Sophia Brink. De entree voor de concerten is gratis. Uw 
bijdrage in de gemaakte kosten wordt zeer op prijs gesteld. 

Concerten met een verhaal - Kamerkoor Muzimare is een in alle opzichten 
mooi uitgebalanceerd koor van 25 geoefende amateurzangers dat zowel 
profane als religieuze muziek zingt. Dankzij grote inzet van de zangers wordt 
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tijdens de repetities vooral veel aandacht besteed aan de muziek en tekst 
achter de noten. Zo heeft het koor door de jaren heen een bijzondere en intense 
wijze van uitvoeren weten te bereiken, waarmee het een nog steeds groeiend 
publiek op steeds meer locaties iedere keer weer aangenaam verrast. Een con-
cert van Kamerkoor Muzimare neemt de luisteraar mee op reis en men is bij 
Muzimare verzekerd van een “concert met een verhaal”. 

Het verhaal bij deze Kerstconcerten - Afgelopen september was de 75e 
herdenking van operatie Market Garden. Kamerkoor Muzimare gaf concerten 
op drie plaatsen in de gevechtslinie van destijds en vertelde daarin een verhaal 
over oorlog en vrede. Een verhaal waarin werd stil gestaan bij al het leed dat is 
geleden en bij de bevrijding en het begin van vrede voor ons land. We zochten 
naar wat vrede inhoudt en wat onze rol kan zijn om tot vrede in de wereld te 
komen. Daarbij lieten we ons leiden door woorden van o.a. Anne Frank voor 
wie het in al haar nog kinderlijke wijsheid heel eenvoudig was: “Wat geweldig 
is het dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren 
van de wereld.” Op 4 en 5 mei volgend jaar geven we een vervolg op deze 
concerten en vieren we de bevrijding van heel Nederland, o.a. met een concert 
in Beuningen. 

 
Eigen foto Muzimare 

Vanzelfsprekend denkt Kamerkoor Muzimare aan het eind van dit jaar terug 
aan hetgeen achter ons ligt en we staan aan een nieuw begin. Een jaar om goed 
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op weg te gaan en vernielde aarde weer op te bouwen. We vieren de Blijde en 
Wonderbare Geboorte van een kind dat zonden zal vergeven, pijn zal 
verlichten. Koningen, op zoek naar vrede en een nieuwe toekomst, reisden af 
naar een onrustig land om dat kind te vinden. Ook wij willen dit Kind 
ontmoeten. Een lichtende ster wijst ons de plaats waar we hem zullen vinden: 
in een koude stal, slapend in het stro, naast hem en om hem heen zijn moeder 
en een bont gezelschap van herders en hun dieren, wijzen en engelen. 

Samen met de engelen en met Maria zingen we vol liefde onze wiegeliederen. 
In stille verwondering horen we wat dit kind voor mensen betekent: hemelse 
Koning, Kerstkind, Redder, brenger van troost, blijdschap, hoop en Liefde, 
Verlosser, vredebrenger. En vol vreugde zingen we mee als overal klokken 
vrolijk luiden en engelen blij zingen. 

Laten we, aan het einde van dit jaar, onze ogen keren naar het licht, ons 
gezicht naar de zon en moge dat licht ook ons hart en verstand verlichten: 
“When the song of the angels is stilled and the star in the sky is gone, 
when the kings and princes are home 
and the shepherds are back with their flock, 
the work of Christmas begins: 
to find the lost and to heal the broken, 
to feed thy hungry and to release the prisoner, 
to rebuild the nations and bring peace among others, 
to make music in the heart.” 

We nodigen u van harte uit om zingend met ons de komst te vieren van een 
Kind van Vrede en op weg te gaan naar het nieuwe jaar. 
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Weurt 
 
 
 

 

In memoriam Jan Albers 

Op 26 oktober is Jan Albers op 87 jarige leeftijd overleden. Hoewel hij 
geboren was in Beuningen, is hij altijd een echte Weurtenaar geweest. 
Hij is zijn leven lang betrokken geweest bij zeer veel activiteiten binnen 
Weurt. Zo is hij, samen met nog drie andere Jannen, een drijvende kracht 
geweest bij de totstandkoming van het WoZoCo complex, het voormalige 
klooster. Hier heeft hij ook zijn laatste jaren tot zijn dood gewoond. Daarnaast 
was hij betrokken bij de carnaval, schreef hij met regelmaat stukjes en 
gedichten voor allerlei gelegenheden en had hij ook nog tijd om op de 
racefiets en via wandelingen de conditie op peil te houden. Tot het laatst heeft 
hij zijn bijdrage geleverd aan “Rondom Johannes” in de vorm van verhalen en 
gedichten. Jan deed teveel om op te noemen maar wat we zeker niet mogen 
vergeten is zijn vrijwilligerswerk voor destijds de Parochie H. Andreas. 

Op 26 oktober heeft de uitvaartplechtigheid plaatsgevonden in een volle H. 
Andreaskerk waarna zijn naasten hem begraven hebben op de begraafplaats 
bij de kerk. Wel aan de zonzijde, een plek die hij zelf had uitgekozen. Weurt 
en de Geloofsgemeenschap H. Andreas hebben in hem een actieve en 
betrokken dorpsgenoot verloren, een markant persoon, die wij veel dank 
verschuldigd zijn. Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe om dit verlies 
een plaats te geven. 

De Contactraad H. Andreas 
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Andreasfeest 

Op zaterdag 30 november hebben wij onze patroonheilige Andreas herdacht. 
Om 19.00 uur was er een Heilige Mis met aansluitend een gezellige avond 
voor alle vrijwilligers van onze Geloofsgemeenschap. De opkomst was goed. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij zijn een 
tweetal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Marina Verhoeven en Kees Aalbers 
kregen van Pastor Jan de Waal het Andreaskruisje opgespeld omdat zij al vele 
jaren zeer actief zijn binnen onze Geloofsgemeenschap. Marina Verhoeven is 
werkzaam als hovenier en tevens de schakel naar de contactraad en Kees 
Aalbers is actief als koster. Daarna werd het glas geheven op al het goede wat 
er binnen de geloofsgemeenschap door alle vrijwilligers wordt gedaan. 

Nogmaals willen wij iedereen bedanken voor hun belangeloze inzet voor onze 
Geloofsgemeenschap Heilige Andreas. Zonder jullie kunnen wij niets 
beginnen. 

Contactgroep Heilige Andreas te Weurt 
 

Huldiging leden Andreaskoor 2019 

Op zondag 24 november heeft het Andreaskoor het jaarlijkse Ceciliafeest 
gevierd. Het was tevens de zondag van Christus Koning en de viering van de 
H. Andreas, patroonheilige van onze kerk. Dit jaar waren er weer drie 
jubilarissen, namelijk Drina Bos (50 jaar lid), Lies Peters (40 jaar lid) en Diny 
Beekhuizen (25 jaar lid). Aan het begin van de Eucharistieviering ontvingen 
zij uit handen van pastoor Ruud Roefs en pastor Jan de Waal de bijbehorende 
medailles en oorkondes van de Sint Gregoriusvereniging. Aan het eind van de 
viering werd het traditionele Cecilialied 'Gildebroeders maakt pleziere' 
gezongen. Na de koffie in café Hanneke werden voor de jubilarissen het 
Jubilarislied gezongen, gevolgd door een receptie waarvoor ook naaste 
familieleden of kennissen waren uitgenodigd. Na een korte toespraak door Jo 
Smits (de voorzitter van het koor) ontvingen de jubilarissen de oorkondes van 
het koor en bloemen. Na het officiële gedeelte volgde nog een genoeglijk 
samenzijn. In de laatste jaren heeft het koor door ziekte en overlijden vier 
leden verloren. Dit jaar was het koor blij met de komst van het nieuwe lid 
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Ingrid Klaassen uit Beuningen, waardoor ons jongste oudste koorlid niet meer 
de jongste is. Door de onderlinge sfeer en gehechtheid kent het koor geen 
tussentijdse uittreders: men is lid tot een ernstige ziekte of de dood een einde 
maakt aan het koorlidmaatschap. 

Het Andreaskoor (SV) 
 

Jozef: Aandachtig aanwezig 

Binnenkort is het Kerstmis en wordt zoals elk jaar wordt in onze kerk de 
kerststal opgebouwd. De drie belangrijkste figuren in deze stal zijn natuurlijk 
het Jezuskind, Maria zijn moeder en Jozef zijn niet-biologische vader. Hoe 
wordt de geboorte van Jezus aangekondigd? Alleen in de evangeliën van 
Matteus en Lucas wordt iets verteld over de herkomst van Jezus. Omdat in dit 
kerkelijk A-jaar het evangelie van Matteus centraal staat beperken we ons tot 
dit boek. 

Over de afkomst van Jezus zegt Matteus dat toen 
Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog 
niet bij hem woonde, zwanger was door de heilige 
Geest. Jozef wilde haar niet in opspraak brengen 
en dacht heimelijk van haar te scheiden. Maar in 
een droom zegt een engel tegen Jozef dat niet te 
doen en Maria als vrouw bij zich te nemen, ‘want 
het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige 
Geest’. Toen Jozef wakker werd ‘nam hij haar bij 
zich als zijn vrouw, maar hij had geen 

gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de 
naam Jezus’. Door Maria in zijn huis op te nemen en het kind zijn naam te 
geven neemt Jozef het vaderschap op zich en erkent hij Maria’s kind ook als 
zijn kind. 

Als Jezus geboren is komen drie wijzen of magiërs uit het Oosten naar 
Bethlehem om het kind te eren. Als ze het huis gevonden hebben, gaan ze naar 
binnen en vinden het kind met Maria, zijn moeder, bieden geschenken aan en 
aanbidden het kind. Het vreemde is dat over Jozef niets wordt gezegd. Was hij 
misschien boodschappen aan het doen? 
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De tweede keer dat Jozef ter sprake komt is als een engel hem in een droom 
komt waarschuwen voor Herodes en hem aanraadt te vluchten naar Egypte. 
De derde keer dat Jozef genoemd wordt is als Herodes gestorven is en een 
engel in twee dromen aanraadt om terug te keren naar Israël, en te gaan wonen 
in de stad Nazaret. Zo geeft God via een engel in vier dromen aan Jozef zijn 
boodschappen door. 

Bij Matteus géén verhalen over een aankondiging van de geboorte van Jezus 
door de engel Gabriel, geen herders in het veld met een engel die een blijde 
boodschap verkondigt en geen groot leger van engelen die zingen: ‘Eer aan 
God in de hoge’. 

De naam Jozef komt bij Matteus alleen rond de geboorte van Jezus aan de 
orde (hoofdstuk 1 en 2) en wel heel erg summier. Later in hoofdstuk 13 is er 
een indirecte verwijzing naar Jozef als Jezus in zijn geboortestad in de 
synagoge onderricht geeft en de bewoners zich afvragen: ‘Hoe komt hij aan 
die wijsheid en hoe kan hij wonderen doen? Hij is toch de zoon van de 
timmerman?’ Misschien mag uit deze woorden worden afgeleid dat Jozef nog 
leefde tijdens het openbare optreden van Jezus. 

Over Jozef weten we dus heel weinig: hij was rechtschapen, vroom, de 
echtgenoot van Maria, de (juridische) vader van Jezus, toegewijd aan zijn 
gezin en hij was timmerman. Als Jezus over zijn vader sprak dan sprak hij niet 
over zijn pleegvader maar over zijn Vader in de hemel. 

Tocht neemt hij in ons geloof een grote plaats in als pleegvader van Jezus. 
Hoe voerde hij deze taak uit? Volgens paus Franciscus (2013) als volgt: ‘Met 
aandacht, niet opvallend, maar steeds tegenwoordig en in absolute toewijding, 
ook dan wanneer hij niet alles begrijpt’. Om deze reden is in de Andreaskerk 
een zijaltaar aan hem gewijd aan de kant waar de mannen meestal 
plaatsnamen. Feestdag 19 maart (Jozef werkman). 

SV 
(Foto: Detail uit het Jozefaltaar Andreaskerk) 
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Eindejaarsconcert NAG Weurt 28 december 20.00 uur 

Muziekvereniging Na Arbeid 
Gezelligheid uit Weurt wil het 
jubileumjaar 2019 afsluiten met een 
Galaconcert. Een jaar waarin de 
vereniging op 19 maart 100 jaar bestond en dat het verdere jaar heeft gevierd. 

Een paar hoogtepunten van dit jubileumjaar waren: 
• het concert van de Koninklijke Marechaussee 
• de uitreiking Koninklijke Erepenning door burgemeester Bergman 
• receptie voor de vereniging met aansluitend een concert van NAG 
• het Maestroconcert met diverse prominenten, zoals burgemeester Daphne 

Bergman, Prins Berry 1, pastor Jan de Waal, kastelein Cristel Keijser en 
schoolconciërge Frans Grefkens. 

• de zeepkistenrace in de Scharsestraat 
• “foute Party” met Q-Music op de zaterdag in de feesttent bij WVW 
• met de traditionele Waalbanfietstocht op zondagmiddag met muzikaal 

uitgeruste pleisterplaatsen langs de route en op het einde in de feesttent. 
• met ballonvaarten op verschillende momenten 
• met óók de Gruwelnacht in het teken van het 100-jarig bestaan 
• en met een gezellige en muzikale Play-in voor jong, maar óók voor oud 
• En dan wil de jubileumcommissie dit jaar in stijl afsluiten met een 

Galaconcert. De leden van de fanfare van NAG zijn al druk bezig met 
gepaste kledij in de vorm van galajurken voor de dames en smokings en 
dergelijke voor de heren. Het kleding-advies voor die avond is dan ook 
“Black Tie”. Natuurlijk voor u geen verplichting, maar de organisatie zou 
het leuk vinden als ook het publiek rekening zou willen houden met de 
opzet van deze feestelijke officiële afsluiting van het jubileumjaar. 

Het programma van dit concert bevat de volgende onderdelen: 
• optreden van de jeugd van NAG Weurt 
• concert van fanfare NAG o.l.v. Herman van Teffelen 
• uitreiking prijzen NAG-loterij 
• huldiging van een 5-tal jubilarissen 
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Eindejaarsconcert NAG Weurt 28 december 20.00 uur 

Muziekvereniging Na Arbeid 
Gezelligheid uit Weurt wil het 
jubileumjaar 2019 afsluiten met een 
Galaconcert. Een jaar waarin de 
vereniging op 19 maart 100 jaar bestond en dat het verdere jaar heeft gevierd. 

Een paar hoogtepunten van dit jubileumjaar waren: 
• het concert van de Koninklijke Marechaussee 
• de uitreiking Koninklijke Erepenning door burgemeester Bergman 
• receptie voor de vereniging met aansluitend een concert van NAG 
• het Maestroconcert met diverse prominenten, zoals burgemeester Daphne 

Bergman, Prins Berry 1, pastor Jan de Waal, kastelein Cristel Keijser en 
schoolconciërge Frans Grefkens. 

• de zeepkistenrace in de Scharsestraat 
• “foute Party” met Q-Music op de zaterdag in de feesttent bij WVW 
• met de traditionele Waalbanfietstocht op zondagmiddag met muzikaal 

uitgeruste pleisterplaatsen langs de route en op het einde in de feesttent. 
• met ballonvaarten op verschillende momenten 
• met óók de Gruwelnacht in het teken van het 100-jarig bestaan 
• en met een gezellige en muzikale Play-in voor jong, maar óók voor oud 
• En dan wil de jubileumcommissie dit jaar in stijl afsluiten met een 

Galaconcert. De leden van de fanfare van NAG zijn al druk bezig met 
gepaste kledij in de vorm van galajurken voor de dames en smokings en 
dergelijke voor de heren. Het kleding-advies voor die avond is dan ook 
“Black Tie”. Natuurlijk voor u geen verplichting, maar de organisatie zou 
het leuk vinden als ook het publiek rekening zou willen houden met de 
opzet van deze feestelijke officiële afsluiting van het jubileumjaar. 

Het programma van dit concert bevat de volgende onderdelen: 
• optreden van de jeugd van NAG Weurt 
• concert van fanfare NAG o.l.v. Herman van Teffelen 
• uitreiking prijzen NAG-loterij 
• huldiging van een 5-tal jubilarissen 

• bekendmaking van het resultaat van de Sponsorcommissie NAG-100jaar 
• gastoptreden van Huttenkampkoor Amicitia uit Wijchen 

En we sluiten het jubileumjaar “NAG 100 jaar” natuurlijk op een gepaste en 
speciale wijze af! Het bestuur, de leden, de eindejaarcommissie en de 
commissie NAG-100jaar, hopen u allen op deze feestelijke avond te kunnen 
verwelkomen. En zoals u van NAG gewend bent, de toegang is gratis ! 

 

Seniorenvereniging Weurt: Kerststukjes maken 

Woensdag 18 december is iedereen, die een warm hart toedraagt aan onze 
zieke leden, weer van harte welkom om een mooi kerststukje te maken o.l.v. 
Ria Smits. Materialen voor deze kerststukjes zijn aanwezig zo ook het 
voorbeeld. Zijn de kerststukjes voor de zieke leden klaar dan is er voor 
iedereen nog kerstspulletjes en kerstbloemetjes om een mooi eigen kerststukje 
te maken. Door vele deelnemers willen wij, om teleurstellingen te voorkomen, 
dat men zich inschrijft bij Annemie Smits 024-6773831. Dit kunt u doen t/m 
10 december. Door in te schrijven zorgen wij voor genoeg materialen zodat u 
ook met een mooi kerststukje naar huis gaat. We starten om 14.00 uur in de 
Kloosterhof aan de Kapittelweg in Weurt met een kopje koffie/thee met iets 
lekkers daarna gaan de deuren open. In de pauze wordt u getrakteerd op een 
biertje/wijntje of iets fris.

 

Viering 2e Kerstdag in de St. Andreaskerk met NAG 

Het is al jarenlang een traditie en ook dit jaar zal de fanfare van 
muziekvereniging Na Arbeid Gezelligheid uit Weurt de Eucharistieviering 
opluisteren in de kerk van Weurt. De viering begint om 10:00 uur en duurt 
ongeveer een uur, waarbij NAG i.p.v. de gebruikelijke gezangen, kerst-
melodieën en andere stemmige muziek ten gehore zal brengen. 

U bent allemaal van harte welkom bij deze viering in onze kerk. 

Na afloop van de dienst kunt u overigens ook nog de opgestelde kerstgroepen 
bekijken. Tot 26 december ??? 

Muziekvereniging NAG Weurt 
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Kerstgroepen in de Andreaskerk 

De eerste uitbeelding van de geboorte van Jezus Christus, door St. Fransiscus 
in het jaar 1223 in Italië, heeft zich in de loop der tijden over de hele wereld 
ontwikkeld. In landen over de hele wereld is deze gebeurtenis uitgebeeld op 
zeer uiteenlopende wijze en gebruik makend van veel verschillende 
materialen. Je kunt zo gek niet bedenken of er is een kerstgroep van gemaakt. 
In Nederland vaak van gips natuurlijk, maar ook kerstgroepen van hout, Het 
zwarte ebbenhout uit Afrika en diverse andere houtsoorten uit Scandinavië, 
Duitsland en Italië. Prachtig houtsnijwerk en altijd met de hand beschilderd. 
Maar er zijn ook groepen gemaakt van glas, van keramiek, van fimoklei, van 
papier, van maïsblad. En groepen van porselein, van koper, brons, zilver en 
zelfs van goud. In de verschillende landen werd en wordt veelal gebruik 
gemaakt van lokaal beschikbare materialen en waarbij ook de figuren soms 
ook een lokale uitstraling hebben. Een dwarsdoorsnede van deze ontwikkeling 
kunt u komen bekijken in de Andreaskerk in Weurt. Groepen uit alle 
werelddelen, van kunstenaars en van hobbyisten. De tentoonstelling zal 
officieel worden geopend op zondag 15 december om 13:30 uur 
door Pastor Jan de Waal. Hierbij zal hij in de geest van Paus Paulus VI de 
beeldjes van het Jezus kind voor de kerstkribben zegenen. 
U kunt daar ook met uw eigen kerstkindje bij zijn om het te laten zegenen. 

Na het succes van de expositie van vorig jaar, heeft de Contactgroep van de 
geloofsgemeenschap van Weurt, Maria en Jo Smits gevraagd om deze keer 
groepen te plaatsen aan beide zijden in de kerk, waardoor er dit jaar méér dan 
200 kerstgroepen zullen worden opgesteld. 

U bent van harte welkom in de St. Andreaskerk! De kerk zal zijn geopend op 
15, 21, 22, 23, 24*, 25, 26, 28 en 29 december 2019 en verder op 1, 4 en 5 
januari 2020 van 13:30 tot 17:00 uur. 
De openingstijden van tentoonstellingen waar eveneens groepen uit de 
collectie van het echtpaar Smits te zien zijn, kunt u vinden op de site: 
josmitsweurt.nl. 

Contactraad geloofsgemeenschap H. Andreas Weurt 
Maria en Jo Smits 

*) op 24 december van 10:00 tot 15:00 uur 
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