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Bisschoppen scherpen coronavirus maatregelen aan.

“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 * * * *

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen
aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen
worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente
advies van de overheid en het RIVM.

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
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 16 mei 2020.
Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 23 april 2020 naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid
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De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen
gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun
begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door
de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het
verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke
communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk
open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.
Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of
een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies
ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in
kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn
er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het
pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij
contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een
zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te
volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de
richtlijnen voor contact van het RIVM.
De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd,
blijven van kracht:
• Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het
ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
• De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door
de celebrant uitgereikt te worden;
• De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
• Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
• Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten
van de kerk.
Parochie H. Johannes XXIII
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Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot
31 maart, ook de volgende maatregelen:
• Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden
afgelast.
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden
afgelast.
• Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober
gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de
gelovigen.
• De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie
drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.
Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie
op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder
zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00
uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale
kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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Mijn grote droom…
Vrijwel overal kampen parochies met een teruglopend kerkbezoek. Daarmee
vertel ik u niets nieuws. Tegelijkertijd echter mogen kleine kapelletjes (in, aan
of in de directe nabijheid van de grote kerk) zich dagelijks en soms in
toenemende mate verheugen over de toeloop van een flink aantal bezoekers.
Toevallige passanten of mensen uit de buurt die even de stilte opzoeken – een
gebed uitspreken – en vaak ook een kaarsje opsteken voor iemand die hen
dierbaar is. Een opvallend gegeven. Er is blijkbaar behoefte aan. En… een deur
die open staat nodigt ook uit om binnen te lopen. Winssen en Ewijk hebben
beide zo’n kapel. En beide kapellen worden druk bezocht. En we zullen er ook
alles aan doen om deze beide heilige plekken – want dat zijn het – te behouden.
Ook in tijden van kerksluiting.
Toen ik in Beuningen kwam wonen, viel me één ding direct op. De
Corneliuskerk is eigenlijk altijd gesloten, behoudens weekendvieringen en
uitvaarten. En dat is jammer. Om niet te zeggen ‘doodzonde’. Want daarvoor
zijn kerken niet bedoeld. De Mariakapel van de Corneliuskerk bevindt zich aan
de binnenzijde – en is dus niet toegankelijk. Behalve… als de grote deur open
staat. En daarmee komen we uit bij een wens die ik al geruime tijd koester:
een kerk die overdag geopend is. Waar mensen kunnen binnenlopen. Om te
bidden. Om een kaarsje op te steken. Op verhaal te komen. Of gewoon maar
even rond te kijken. Ook dat. Het zou me heel veel waard zijn om dát te
realiseren. En ik weet dat ik niet de enige ben die er zo over denkt. Aanvankelijk
stond ons als parochiebestuur voor ogen de kerk gedeeltelijk toegankelijk te
maken. Door plaatsing van een smeedijzeren hek of een glazen wand achter in
de kerk zou de Mariakapel bereikbaar worden gemaakt – en de rest van de kerk
worden afgesloten. Een groot aantal praktische bezwaren én de hoge kosten
hebben het parochiebestuur echter op deze plannen doen terugkomen.
Na uitvoerig beraad is er nu gekozen voor een totaal ander plan van aanpak. We
willen de Corneliuskerk (en dat is behoorlijk revolutionair!) in haar geheel
gaan openstellen. Zoals dat in vroeger tijden ook het geval was. Dat dit niet
zomaar kan – de tijden zijn veranderd – spreekt voor zich. Willen we dit
mogelijk maken, dan zullen er, mede met het oog op de veiligheid, verschillende
maatregelen moeten worden getroffen. Hierbij valt te denken aan het goed
afsluiten van bepaalde ruimtes, enige vorm van cameratoezicht – maar ook de
Parochie H. Johannes XXIII
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aanwezigheid van vrijwilligers die toezicht houden / gastheer en gastvrouw
zijn. Vooral dit laatste zal doorslaggevend zijn voor het al dan niet doorgaan
van onze plannen. Wat zou het prachtig zijn als mensen ‘gewoon weer hun kerk
kunnen binnenlopen…’ Een van mijn grootste wensen zou hiermee in
vervulling gaan! Overigens gaan de plannen verder dan alleen maar het
openstellen van de kerk en het daarmee toegankelijk maken van de Mariakapel.
Maar daarover een volgende keer meer…
Mijn vraag aan u/jou is concreet de volgende:
Zou u/jij ervoor voelen om, samen met anderen, op gezette tijden in de
Corneliuskerk aanwezig te zijn – toezicht te houden – gastheer of
gastvrouw te zijn?
Het streven is om de kerk (in elk geval op doordeweekse dagen) open te stellen
van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur (in het winterseizoen van 14 tot 16 uur). Het
is de bedoeling dat er te zijner tijd in onderling overleg roosters worden
gemaakt, en… hoe groter de groep, des te eenvoudiger zal het zijn dit alles te
realiseren. Voor de goede orde: ik heb mezelf ook alvast aangemeld!
Mocht uw/jouw belangstelling zijn gewekt, neemt u dan contact op met ons
parochiesecretariaat:
Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen –
telefoonnummer: 024 677 1271 (dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur)
e-mail: secretariaat@johannesxxiii.nl
Ook kunt u gebruik maken van de aanmeldingsformulieren die in elk van onze
drie parochiekerken gereedliggen.
Wilt u me helpen deze droom te realiseren ...?
Alvast bedankt!

Beste mede-parochianen,
Bij dezen nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de parochieavond.
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 21 april aanstaande in ontmoetingscentrum
‘De Paulus’ – Molenstraat 2 – Winssen – aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30
uur).
Tijdens deze avond willen wij als parochiebestuur en pastoraatsgroep met u in
gesprek gaan rond de volgende vragen:
- Hoe staan we er, als parochie, op dit moment voor?
- Hoe zien we onze (gezamenlijke) toekomst?
- Welke koers willen we varen?
- Wat is hiervoor nodig?
- Welke rol zie ik hierbij weggelegd voor mijzelf?
- …
Tijdens en na de pauze is er volop gelegenheid met elkaar van gedachten te
wisselen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Als bestuur en
pastoraatsgroep hechten we er grote waarde aan met u allen in gesprek te
blijven, u zo goed mogelijk te informeren en van u persoonlijk te vernemen
welke mening u over bovenstaande en andere zaken bent toegedaan. ‘Kerk’ zijn
we immers samen.
Juist in een tijd van terugloop en kerksluiting hebben we elkaar meer dan ooit
nodig. Kom dus, als onze parochie, uw geloofsgemeenschap en de boodschap
van het Evangelie u ter harte gaan. Niemand kan gemist worden. Uj ook niet.
Met een hartelijke groet – en heel graag tot dinsdag 21 april,
Bestuur en pastoraatsgroep parochie H. Johannes XXIII

Met een hartelijke groet,
Pastor Ruud Roefs

U komt toch ook?!
Hallo, mogen we ons even voorstellen; Wij zijn de communicanten van 2020!
Wij zijn het eerste groepje communicanten voortgekomen uit de fusering van
de kerkdorpen binnen onze parochie. Ons groepje bestaat uit 5 meisjes en 11
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jongens; 4 kinderen uit Ewijk, 2 kinderen uit Weurt, 2 kinderen uit Winssen en
8 kinderen uit Beuningen. In het voortraject heeft de communiewerkgroep; ook
een groep afgevaardigden vanuit de verschillende kerkdorpen, een mooi project
samengesteld. De verschillende thema’s worden tijdens de bijeenkomsten met
de communicanten behandeld. Inmiddels heeft de aftrap in Januari jl
plaatsgevonden met een bezoekje aan de kerk in Weurt tijdens “Kerk te Kijk”.
De bedoeling is dat de communicanten met alle kerken binnen de parochie
kennis gaan maken.
Op zondag 7 juni as zal de Eerste Heilige Communie plaatsvinden in de kerk
Johannes de Doper in Ewijk. Op zondag 19 april as zal er een kennismakingsviering zijn waarin wij, de communicanten, ons gaan voorstellen aan de
parochianen. Wij zouden het leuk vinden wanneer u daarbij aanwezig kunt zijn!
Hopelijk tot ziens!

Groeten van Communicanten en communiewerkgroep

Taizé-vieringen in Beuningen
In tal van parochies en religieuze gemeenschappen heeft de zogeheten ‘Taizéviering’ in de laatste decennia een eigen plaats gekregen. Deze (meditatieve)
viering vindt haar oorsprong in de religieuze gemeenschap die broeder Roger
Schutz (1915-2005) in 1940 stichtte in het Franse dorpje Taizé, in de omgeving
van Cluny.
Oorspronkelijk waren alleen broeders afkomstig van verschillende protestantse
kerken lid van de broedergemeenschap van Taizé. In 1968 werd de eerste
rooms-katholieke broeder in de gemeenschap opgenomen. Elke week (maar
vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit heel Europa
naar Taizé voor een kortere (één week) of langere periode van ontmoeting en
bezinning. Elke dag geven de broeders van de gemeenschap bijbelinleidingen.
Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het
gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange
tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning,
discussie, gebed en stilte, al dan niet in internationale groepen. Op veel plaatsen
in België en Nederland worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de
stijl van de gemeenschap van Taizé.
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Kenmerkend voor de gemeenschap (en bij veel mensen bekend) zijn de liederen
die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die
gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter
is, dat het lied in je onderbewustzijn een plaats vindt, als een gebed en als een
uiting van stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen slechts een of twee
regels lang, en worden ze vierstemmig of in de vorm van een canon gezongen.
De muzikale begeleiding wordt – bewust – eenvoudig gehouden: gitaar, orgel,
eventueel aangevuld met enkele solo-instrumenten. Mocht uw nieuwsgierigheid
zijn gewekt: ook in Beuningen kunt u / kun jij hiervoor terecht, en wel in de
protestantse kerk (Kerkplein 9). De diensten zijn telkens op een
zondagavond: aanvang 19.00 uur. Het koor staat onder leiding van Greet van
Doorn.
Het rooster voor de komende maanden:
Zondag 19 april

voorganger:
muziek:

Marike Meek
Marieke van der Ven (dwarsfluit)

Zondag 17 mei

voorganger:
muziek:

Ruud Roefs
nog niet bekend

Zondag 21 juni

voorganger:
muziek:

alle koorleden
Marieke van der Ven

Nieuw beleid inzake misintenties
Met ingang van 1 januari 2020 zullen de voor de verschillende geloofsgemeenschappen 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 bouwsteentje 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
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ULTO zamelt kleding in
WINSSEN -Na een korte afwezigheid staat er sinds begin februari weer een
kledingcontainer nabij ons gebouw aan de Notaris Stephanus Roesstraat 3 in
Winssen. In de container kan iedereen goede en schone gebruikte kleding,
hoeden, petten, sjaals en nog draagbare schoenen deponeren. Een erkend
inzamelaar koopt de spullen op, de opbrengst is voor de muziekvereniging.
ULTO kan met het geld muzieklessen voor jeugd op touw zetten, concerten
organiseren en andere activiteiten houden. De kledingcontainer staat er het hele
jaar door. Wij hopen weer op uw bijdrage te mogen rekenen.

Bedevaart Wittem
Op zaterdag 23 mei 2020 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 80e keer
op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor de
komende bedevaart is: Geloof Hoop Liefde met kracht v/d H. Geest. Een dag
van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook schriftelijk
- aan de H. Gerardus kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op
voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater
Domini in Italië overleden is. U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje
doen! U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! Eenieder die graag deze
pelgrimstocht mee wil maken, kan zich aanmelden bij:
• Door Willems - Engelen, Bernhardstraat 53, Beuningen, 024-6773546 of
• Jopie de Waal - Engelen, Laan 1945 18, Weurt, 024-6771384.

MFA ’t Hart te Ewijk. Het orkest staat onder leiding van dirigente Britt van den
Dungen, dirigente van de Kon. Fanfare ULTO Winssen-Ewijk. Het thema wat
dit jaar centraal staat is “Disney”, de avond staat in het teken van de bekende
filmmuziek uit de uitgebreide collectie van the Walt Disney Company. Onder
andere Pocahontas, Robin Hood, en the Pirates of the Caribbean zullen ten
gehore worden gebracht. De jeugd heeft deze avond een belangrijk aandeel in
het programma. Alle opleidingsniveaus, blazers en slagwerkers, uit alle dorpen,
gaan zich onder leiding van Britt van den Dungen presenteren.
Komt u ook luisteren en genieten op zaterdagavond 28 maart aanstaande in
MFA ‘t Hart Noteer de datum alvast in de agenda. Toegangskaarten zijn
verkrijgbaar vanaf 7 maart op de volgende voorverkoop adressen: Primera
Beuningen; Bakkerij Knoop Weurt; Jumbo Loeffen Winssen; Tromp
Manufacturen Ewijk; Stomerij Odinette Druten. Tevens zijn er kaarten
verkrijgbaar vooraf aan het concert aan de zaal.
Datum: zaterdag 28 maart
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: MFA ’t Hart, Den Elt 17 te Ewijk
Noot van de redactie: i.v.m. de maatregelen tegen het coronavirus gaat het
“KNUS”-concert op 28 maart niet door. Het is nu nog onbekend of dit op een
later tijdstip zal plaatsvinden..

Welkom bij een Open-Leurviering!

Op zaterdag 28 maart wordt voor de vierde keer het “KNUS” concert
georganiseerd door de drie fanfares uit de Gemeente Beuningen. De beginletters
van iedere muziekvereniging en het woord “samen” vormen de naam van het
concert; K en V, NAG, ULTO – Samen. Speciaal voor dit concert worden de 3
verenigingen samengevoegd tot één, 80 leden tellend orkest. De
voorbereidingen zijn al volop bezig. Dit jaar wordt het concert gehouden in de

Wat is een Open-Leurviering?
Elke laatste zondag in de maand, al meer dan 30 jaar, is er een oecumenische
Open-Leurviering, meestal in de Protestantse kerk van Leur. Deze diensten
worden “Open Leur” vieringen genoemd, omdat de thema’s uit het maandblad
“Open Deur” komen. Dit blad, samengesteld door mensen uit verschillende
christelijke geloofstradities, is een oecumenisch tijdschrift dat mensen binnen
en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven. De Open
Leurvieringen worden afwisselend verzorgd door een pastoor, dominee, pastor,
een geestelijk verzorger of een werkgroep. De vieringen zijn bezinnende
bijeenkomsten van woord, gebed en zang rondom een actueel thema. De zang
wordt vaak verzorgd door een koor of zanggroep uit Maas en Waal. De
kerkgangers worden er zoveel mogelijk bij betrokken door zelf mee te zingen.
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Ook zijn er diensten met samenzang of met medewerking van een
muziekensemble. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot
van koffie of thee.

Actie Kerkbalans

Het ontstaan van de Open-Leurvieringen.
In de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er in Maas en Waal diverse activiteiten
op het vlak van de oecumene in de vorm van gespreksgroepen, leerhuizen en
gezamenlijke vieringen. Het uitgangspunt was steeds dat de verschillende
tradities er mochten zijn: de verschillen waren juist verrijkend, je vulde elkaar
aan en je kon van elkaar leren. Onder leiding van deken Adriaan Vugts, dominee
Kok van Nood en anderen, werd de oecumene in Maas en Waal vormgegeven
door de oprichting van het Oecumenisch Beraad.
Vanuit deze groep werden de diverse gezamenlijke activiteiten aangestuurd. In
oktober 1987 werd er in het gerestaureerde Protestantse Kerkje van Leur gestart
met de eerste “Open-Leur” viering. Om de bezoekers uit het westelijk deel van
Maas en Waal in de gelegenheid te stellen “niet zo ver te hoeven reizen”, is er
later afgesproken om 2 keer per jaar de Open-Leurviering in de Protestantse
kerk van Wamel te houden.
Nog steeds: “Welkom!”
Na ruim 30 jaar bent u nog steeds van harte welkom bij de Open-Leurvieringen.
Onder de kop “We zijn nog lang niet aan het einde van ons Latijn” besteedde
de Gelderlander een artikel aan het 30-jarig bestaan van de vieringen in 2017.
De bijeenkomsten op de laatste zondag van de maand vinden meestal plaats in
Leur. In januari en juni worden de diensten gehouden in de Protestantse Kerk
in Wamel. De aanvangstijd is steeds 19.00 uur. In december en in de
vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen vieringen. Na afloop is er, tijdens
de koffie of thee, tijd voor een gesprek: onderling, met de voorganger of met de
leden van de Open-Leurwerkgroep. Tevens ligt achter in de kerk een boek,
waarin u opmerkingen, wensen etc. kunt doorgeven. Wanneer u uw emailadres
vermeldt, wordt u per mail op de hoogte gehouden van de komende
bijeenkomsten. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Riet Kalkers
(Wamel), Karin van Teeffelen (Altforst), Ben de Sonnaville (Druten) en Jan
Visser (Altforst). Voor meer info: fam.kalkers@hetnet.nl

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

januari t/m november

€ 87.521

€ 85.709

januari t/m december

€ 89.276

€ 89.100

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2019 en hopen dat u in 2020 ons ook
weer steunt.
Van 18 januari tot 1 februari 2020 werd de jaarlijkse actie Kerkbalans
gehouden. De lopers van de actie Kerkbalans hebben de enveloppen
thuisbezorgd. We willen onze dank uitspreken naar alle medewerker(ster)s en
lopers die zich hebben ingespannen om de actie te doen slagen.
En we danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn
binnengekomen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage
over te maken of het formulier in te vullen, dan nodigen we u van harte uit om
dit alsnog te doen.
Voor informatie kunt u terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via
e-mail: info@johannesxxiii.nl .
Werkgroep Kerkbalans

Van harte welkom bij een Open-Leurviering!
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Dopelingen
Weurt
Saar Jacobs

Winssen
Winssen

Ewijk
Philip Glaap
Fenne en Milou Derksen

Lieve, lieve mensen in Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt
Lieve, lieve mensen in Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt

Beuningen
Fijs Janssen

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de vele kaarten
Langs telefoontjes,
deze weg wil
ik graag
voor de
kaarten,
bezoekjes
vaniedereen
de laatstebedanken
twee maanden.
Opvele
7 Januari
j.l. verliet i
telefoontjes,
bezoekjes
van de laatste
maanden.
Op 7Het
Januari
ik Ik heb n
mijn huisje
in Winssen
na 26 twee
jaar en
4 maanden.
viel j.l.
nietverliet
mee…
mijn huisje
in
Winssen
na
26
jaar
en
4
maanden.
Het
viel
niet
mee…
Ik
heb
nu
mijn stekje gevonden in Oldenzaal, dicht bij mijn geboortegrond. Mijn broer
mijn stekje
gevonden
in Oldenzaal,
mijn geboortegrond.
Mijn
broersvoelen. N
en zussen
hebben
hun uiterstedicht
bestbij
gedaan
om me hier thuis
te laten
en zussen
hebben
hun uiterste
gedaan omwoon
me hier
thuis tussen
te latenhen
voelen.
65 jaar
(studie,
Borneobest
en Winssen)
ik weer
in enNadat hebbe
65 jaar (studie, Borneo en Winssen) woon ik weer tussen hen in en dat hebben
ze wel laten blijken. Het is een fijn stel broers en zussen!!! Vele oudere mense
ze wel laten blijken. Het is een fijn stel broers en zussen!!! Vele oudere mensen
herinneren zich nog wel dit: "een van die visschedijkjes vroeger was toch ee
herinneren zich nog wel dit: "een van die visschedijkjes vroeger was toch een
pater". Ik heb hun nu kunnen verzekeren dat ik die persoon ben.
pater". Ik heb hun nu kunnen verzekeren dat ik die persoon ben.
Jammer dat de carnavalsoptocht hier niet doorging, want vanuit mijn appar
Jammer dat de carnavalsoptocht hier niet doorging, want vanuit mijn appartement tweehoog had ik deze optocht van vier kilometer graag voorbij zie
tement tweehoog had ik deze optocht van vier kilometer graag voorbij zien
deAlles
straat.
is verregend,
Maasook
en Waal
ook last van
trekkentrekken
over deover
straat.
is Alles
verregend,
maar hadmaar
Maashad
en Waal
last van.

Overledenen
Winssen
Joke van Loenhout – Rooyackers

67 jaar

Beuningen
Door van Bergen – Kersten
Sjors Peters
Annie Thoonen – Roelofs
Sisca Marneef - de Haardt
Jan Platjouw

88 jaar
77 jaar
97 jaar
81 jaar
82 jaar

Weurt
Koos Arts

71 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte

is moeilijk
om iedereen
te bedanken,
ik was
blijvele
met de vel
Het is Het
moeilijk
om iedereen
te bedanken,
maar ik maar
was heel
blij heel
met de
van waardering
en meeleven
vele parochianen
en vele instanties
tekenentekenen
van waardering
en meeleven
van velevan
parochianen
en vele instanties.
Een"schoenendoos"
grote "schoenendoos"
met van
kaarten
van dankjewel
nieuwe wonin
Een grote
vol met vol
kaarten
dankjewel
en nieuweenwoning
vanveel
heel
veel personen,
maar
van de Torenuilen
voor het mooi
van heel
personen,
maar ook
vanook
de Torenuilen
(bedankt (bedankt
voor het mooie
album!),
de Vrouwen
Nu, biljarten,
voetbal,
van Senioren
album!),
de Vrouwen
van Nu,van
biljarten,
kaarten, kaarten,
voetbal, Bond
vanBond
Senioren,
bedankt
ook
voor
de
verschillende
telefoontjes,
die
steeds
binnenkomen
bedankt ook voor de verschillende telefoontjes, die steeds binnenkomen,
ook
de bezoekjes
aan Oldenzaal.
me heel goed.
bedanktbedankt
ook voor
devoor
bezoekjes
aan Oldenzaal.
Het deedHet
me deed
heel goed.

Ik voelIk
mevoel
nu al
hier in dehier
omgeving
en in de weekends
kan
meaardig
nu alingeburgerd
aardig ingeburgerd
in de omgeving
en in de weekends
ka
en magenikmag
meehelpen
in parochies
en bejaardenhuizen.
Zoals gezegd:
woon ik woo
ik meehelpen
in parochies
en bejaardenhuizen.
Zoalsikgezegd:
tweehoog
in het appartement
De Wieken,
en mijn adres
is dan
ookisDe
tweehoog
in het appartement
De Wieken,
en mijn
adres
danWieken
ook De Wieke
16, 7573GP
Oldenzaal.
Mijn
nieuwe
telefoonnummer
hier
is
0541-365161
16, 7573GP Oldenzaal. Mijn nieuwe telefoonnummer hier is 0541-36516
(0487-521404
bestaat bestaat
niet meer).
Mijn e-mailadres
is veranderd
van
(0487-521404
niet meer).
Mijn e-mailadres
is veranderd
va
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bviss@xs4all.nl naar bvissmh@gmail.com. Mijn mobiel nummer blijft
hetzelfde: 06-28256243. Dit alles even voor informatie.
Lieve beste mensen, ik wens u allen het allerbeste in de komende tijd, alles is
misschien wel anders, maar alles gaat ook gewoon door: Bond van Senioren,
Vrouwen van nu, Carnaval (ook na regen!), voetbal, biljarten, kaarten,
buurtschappen (o.a. Torenuilen), de scholen, en vele andere activiteiten, maar
in onze levensmaatschappij hoort ook onze religieuze, godsdienstige inbreng.
Ondanks alle moeilijkheden nu ook dit niet achterwege laten… Laat Winssen
steeds een KERKdorp blijven in deze moeilijke tijden en laat de toren met zijn
lichtend kruis steeds ons hiernaartoe wijzen. May God bless you all!!!!
Bertus Visschedijk in Oldenzaal

Voorwerpen uit de H. Antonius van Paduakerk
Welk beleid passen we als parochiebestuur toe bij het toewijzen van de
voorwerpen die in de H. Antonius van Paduakerk staan?
Alle belangstellenden die waar dan ook interesse in hebben dienen een mail te
sturen naar de administratie van het parochiebestuur met hun vraag. Bij de
administratie worden alle verzoeken verzameld. Het parochiebestuur beslist
over de toezeggingen of verkoop. Via de Rondom houden wij u op de hoogte.
1. Als eerste gaan we alle interieurstukken in beeld brengen en documenteren.
2. Alle kostbaarheden die direct te maken kunnen hebben met het pastorale
gedeelte van onze parochie blijven binnen onze parochie. Denk hierbij aan
kelken, cibories, monstrans e.d.
3. Voor beelden e.d. die verplaatsbaar en nog in goede staat zijn zoeken we in
eerste instantie een bestemming binnen onze eigen parochie. Beelden die
goed zouden passen in de hoofdkerk in Beuningen kunnen naar die kerk als
er daar een ander beeld voor verwijderd wordt. (“een kerk is een
gebedsruimte en geen museum”) Ook zijn er enkele beelden geplaatst in het
columbarium in de Oude Toren in Winssen. Is voor de andere beelden geen
bestemming in onze eigen parochie, dan wordt contact opgenomen met het
Bisdom om te kijken of een andere katholieke kerk hier behoefte aan heeft.
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Dit kan zowel in het binnenland als in het buitenland zijn. De specialist van
het Bisdom kan hierbij bemiddelen.
4. Voor andere kostbaarheden die verplaatsbaar zijn, zoeken we in eerste
instantie ook een bestemming binnen onze eigen parochie. (denk aan
kandelaren, kaarsenstandaards, altaar e.d.) Voorwerpen die goed zouden
passen in de hoofdkerk in Beuningen kunnen naar die kerk als er daar een
ander gelijkend voorwerp verwijderd wordt. Is hier geen bestemming voor
in onze eigen parochie, dan wordt contact opgenomen met het Bisdom om
te kijken of een andere katholieke kerk hier behoefte aan heeft. Dit kan
zowel in het binnenland als in het buitenland zijn. De specialist van het
Bisdom kan hierbij wederom bemiddelen.
5. Voor kerkkleding zoeken we in eerste instantie een bestemming in onze
eigen parochie. Is hier geen bestemming voor in onze eigen parochie in de
hoofdkerk in Beuningen, dan wordt contact opgenomen met het Bisdom om
te kijken of een andere katholieke kerk hier behoefte aan heeft. Dit kan
zowel in het binnenland als in het buitenland zijn.
6. Rest nog banken, stoelen e.d. In eerste instantie kijken we of er nog
aanvullend meubilair in de hoofdkerk in onze eigen parochie nodig is.
Daarna overleggen we met het Bisdom of er andere kerken nog behoefte
hebben aan dit meubilair. Daarna komt de gelegenheid voor de parochianen
in Winssen om een aandenken uit de kerk te kopen.

Kerkklokken in Winssen.
De kerk in Winssen is 4 klokken rijk:
De hoofdklok van de kerk
Het angelusklokje van de kerk
De hoofdklok van de oude toren
- Het klokje dat op het kerkhof staat (en van het bejaardenhuis af komt)
Alle 4 de klokken kunt u digitaal bekijken en beluisteren op YouTube.
Ga naar klokkenspotter.nl en vermeld de naam St. Antonius v. Paduakerk.
U ziet dan naast de 4 klokken ook een mooi beeld van de kerk en oude toren
zowel vanaf de grond als vanuit de lucht. Deze film duurt ongeveer 16 minuten.

Parochie H. Johannes XXIII

Pasen 2020

17

DEZE MAAND
IN DEZE
ONZEMAAND
KERKEN
datum
"feest"
IN ONZE KERKEN
zadatum
21 mrt
za 21 mrt
zo 22 mrt
zo 22 mrt
za 28 mrt
za 28 mrt
zo 29 mrt
zo 29 mrt
za 4 apr
za 4 apr
zo 5 apr

"feest"
4e zondag 404edagentijd
zondag 40-

tijd
tijd

H. Johannes de Doper
Ewijkde Doper
H. Johannes
pastor
Ewijk
pastor

Palm-Pasen
Palm-Pasen

do 9 apr

Witte Donderdag

19:00

em. past. Ton van Balveren

vr 10 apr

Goede Vrijdag

vr 10 apr

Goede Vrijdag

15:00

pastoor Ruud Roefs

za 11 apr
zo 12 apr

Pasen

zo 12 apr
ma 13 apr

Tweede
Paaasdag
Tweede
Paaasdag

zo 19 apr
za 25 apr
za 25 apr
zo 26 apr
zo 26 apr
za 2 mei
za 2 mei
zo 3 mei
zo 3 mei
za 9 mei
za 9 mei
zo 10 mei
zo 10 mei

koor
koor

tijd

koor

tijd

pastor

koor

pastor Jan de Waal

Andreaskoor

dagavond en zondag zijn tot 31 maart afgelast

Pasen

2e Zondag van
Pasen
2e Zondag van
Pasen

pasen / boeteviering

Marieke vd Ven

pasen / boeteviering
pastoor Ruud Roefs

Cantor organist
Jan Tel

10:00

15:00

Kruisweg
. past. Harry van Dooren
KeesJan Petri

Schola

15:00

pater Ton Bun

Andreaskoor

19:00

Goede Vrijdag viering

KoMore

. past. Harry van Dooren

KoMore

21:00

Paaswake
pastor Jan de Waal

Andreaskoor

Cor Auwerda

10:00

pastor Jan de Waal

Our Choice

SZvd Ven
Marieke
dwarsfluit
Marieke vd Ven
dwarsfluit
Stuiterballen
10:00

pastor Jan de Waal

19:00

em. past. Ton van Balveren

za 18 apr

pastor

dagentijd

10:00

zo 19 apr

tijd

alle publieke vieringen op z

5e zondag 405edagentijd
zondag 40-

Witte Donderdag

ma 13 apr
za 18 apr

tijd

koor

H. Andreas
H.Weurt
Andreas
pastor
Weurt

dagentijd

zo 5 apr
do 9 apr

za 11 apr

koor

H. Cornelius
Beuningen
H.
Cornelius
pastor
Beuningen

Liturgisch
Gemengd koor

pastoor Ruud Roefs
Alle vieringen
tot en met 13 aprildwarsfluit
zijn afgelast
10:00

als maatregel tegen verspreiding van
Liturgisch
19:00
pastoor Ruud Roefs
Gemengd koor

21:00

Paaswake
pastor Ruud Roefs

Liturgisch
Gemengd koor

21:00

10:00

em. past. Harry van Dooren

Liturgisch
Gemengd koor

10:00

pastoor Ruud Roefs

10:00
19:00

pastoor Ruud Roefs
WoCo

19:00

WoCo 1e
Voorstellen
Communicanten
Voorstellen 1e
pastoor Ruud Roefs
Communicanten
pastoor Ruud Roefs

10:00
10:00

Liturgisch
Gemengd koor
Liturgisch
em. past. Ton van Balveren
Gemengd koor

em. past. Ton van Balveren

10:00
10:00

3e Zondag van
Pasen
3e Zondag van
Pasen
4e Zondag van
Pasen
4e Zondag van
Pasen
5e Zondag van
Pasen
5e Zondag van
moederdag
Pasen
moederdag

het coronavirus

Stuiterballen

10:00

10:00

10:00

pastoor Ruud Roefs

10:00

pastoor Ruud Roefs

Liturgisch
Gemengd koor
Liturgisch
Gemengd koor

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

19:00

em. past. Harry van Dooren

SZ

19:00
10:00

. past. Harry van Dooren
em. past. Harry van Dooren

SZ
SZ

10:00
19:00

. past. Harry van Dooren
pastoor Ruud Roefs

SZ
KoMore

19:00
10:00

pastoor Ruud Roefs
pastoor Ruud Roefs

10:00

pastoor Ruud Roefs

10:00

Schola
Cantorum
Schola
Andreae
Cantorum
Andreae

pastor Jan de Waal
Afscheidsviering
pastor Jan de Waal
Afscheidsviering
pastor Jan de Waal

Andreaskoor
Andreaskoor

10:00

pastor Jan de Waal

Andreaskoor

10:00

pastor Jan de Waal

Andreaskoor

KoMore
SZ

10:00

em. past. Ton van Balveren

Andreaskoor

SZ

10:00

em. past. Ton van Balveren

Andreaskoor

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!
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Beelden uit de kerk

Prinses Beatrix Spierfonds.

Onlangs is door een aantal vrijwilligers een zestal beelden uit de kerk in
Winssen verhuisd naar de andere kant van de Notaris Roesstraat. Zij krijgen een
mooie plaats zowel binnen als buiten de toren op het kerkhof.

Statiegeld actie bij Jumbo Winssen van mei 2019 t/m januari 2020.Wij willen
iedereen bedanken die met deze actie heeft meegedaan, en zijn of haar
statiegeld-bonnetjes in de brievenbus stopte, bij Supermarkt Jumbo Winssen
voor het Prinses Beatrix Spierfonds. De totale opbrengst is € 1263,25. Wij
danken u allen hartelijk. Het spierfonds zet zich in voor mensen met een
spierziekte in Nederland. Dit zijn er ruim 200.000. Het is ons doel om alle
spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk onderzoek.
We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een
lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu.
Wij kunnen dit doen dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers.

Twee grijze stenen beelden die vroeger op het kerkhof van Winssen hebben
gestaan hebben daar weer een plaats gekregen. Zij staan bij de ingang van de
toren. (Zie bijgaande foto) Binnen in het columbarium is plaats voor de andere
4 beelden: 2 houten beelden komen op een sokkel aan de muur (zie foto's) en
de andere 2 wat kleinere houten beelden krijgen een wat lagere plaats. De
houten beelden worden nog opgeknapt door dezelfde vrijwilligers en krijgen
daarna hun definitieve plaats.

Wandelcafé Winssen gestart
Heeft u het voornemen om meer te gaan bewegen? En vindt u dat ook gezelliger
samen dan alleen? Dan is het wandelcafé in Winssen misschien iets voor u.
Afgelopen zomer is er een groepje mensen wekelijks gaan wandelen, waarvan
een aantal op advies van de praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk
Winssen. Dit wekelijks wandelen is de wandelaars zo goed bevallen, dat zij ook
in de winter door wilden gaan. Geïnspireerd door de wandelgroepen in andere
dorpen in de regio en in samenwerking met Beuningen Samen in Beweging, is
er nu ook officieel een wandelgroep in Winssen gestart onder de naam
Wandelcafé Winssen.
Elke week, op donderdagavond van 18.15-19.15 uur, wordt er gezamenlijk
gewandeld. Daarna drinken de meesten nog een kopje koffie of thee in het
ontmoetingscentrum de Paulus of een andere gelegenheid in de buurt. Dat is het
wandelcafé in Winssen! Het wandelcafé is voor iedereen die het leuk vindt om
samen met andere mensen te wandelen. Dus ook voor mensen die het wandelen
weer willen oppakken. Naast het bewegen en je daardoor beter voelen, kunnen
gezelligheid en mooie wandelingen maken ook redenen zijn om deel te nemen
aan het wandelcafé! Het is gratis (alleen het kopje koffie/thee is op eigen
kosten), u hoeft geen lid te worden en u sluit aan wanneer het u past. De
organisatie ligt grotendeels bij enthousiaste vrijwilligers. Zij zetten de route uit,
wandelen mee en zorgen voor afwisseling van de wandelplekken.

Foto’s: Jan Roelofs
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Voor meer informatie over het Wandelcafé Winssen van de donderdagavond
kunt u terecht bij Bianca Kersten. Zij is vanaf 17.00 uur telefonisch bereikbaar
op 06-19 20 82 66. Of via de mail: bianca.kersten7@gmail.com
Wandelgroep ’s middags - Wij zijn ook bezig om vanuit het Wandelcafé
wandelingen te organiseren op de dinsdagmiddag. Heeft u dáár belangstelling
voor, neem dan contact op met Barbara de Meijer, buurtsportcoach van
Beuningen Samen in Beweging.

Mijn herinneringen
Belevingen over de Tweede Wereldoorlog van mijn vader Kees (Cornelis
Bernardus) Teunissen. Mijn vader is geboren in Winssen op 21-09-1911 en
overleden in Oss op 22-04-1963. Hij is 53 jaar geworden.
Eerst een stukje van de 10 gelukkigste jaren van zijn leven:
-

Bereikbaar op 06-13 26 57 13 of bdemeijer@ggdgelderlandzuid.nl
-

Avondje lachen bij de toneelvoorstelling Martha en Mathilda
Toneelvereniging Plankenkoorts in Winssen speelt dit jaar een vrolijke
voorstelling genaamd Martha en Mathilda. Deze twee dames op leeftijd runnen
vanuit hun oude boerderij een klein hotelletje in het dorpje Winssen. In augustus
worden er een paar kamers verhuurd aan twee wielrenner teams die meedoen
aan de Winssense kermiskoers. Deze twee teams zijn elkaars grote concurrenten, omdat het team met de beste gemiddeldes een sponsorcontract in de
wacht sleept. Maar waarom verblijft er ook nog een privédetective in het hotel?
En wat doet dat duistere stelletje uit Amsterdam in een dorpje als Winssen? En
de plaatselijke notaris heeft wel heel veel interesse in het pand.
Voor de buitenwereld lijkt het leven de bejaarde dames Martha en Mathilda op
rolletjes te lopen, maar wanneer de stroom in het hotel uitvalt ontstaan er
twijfels. Zijn de dames wel wie ze lijken? Of gebeuren er vreemde dingen in het
hotel?
In deze klucht wordt u verrast door bijzondere wendingen en hilarische, soms
ongemakkelijke situaties. Wij hopen u te mogen verwelkomen bij deze vrolijke
voorstelling in de Paulus te Winssen.
Voorstellingen:
Vrijdagavond 24 april 20.00 uur
Zaterdagavond 25 april 20.00 uur
Zondagmiddag 26 april 14.00 uur
Kosten: 12,00 pp (inclusief koffie/thee met iets lekkers bij binnenkomst)
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Dit begint bij zijn huwelijk op 15 januari 1934 in Ewijk met Hendrika
Francisca Grisel (Geboren in Winssen op 02-05-1913, overleden in
Nijmegen op 22-02-1944. Zij is 31 jaar geworden).
In hetzelfde jaar 1934 werd in Winssen op 6 mei Frans (Franciscus
Cornelis) geboren (Overleden in Nijmegen op 22-02-1944. Hij is 9 jaar
geworden).
In 1936 is op 30 oktober in Winssen Mels (Melchior Gerard) geboren.
(Overleden in Nijmegen op 22-02-1944. Hij is 8 jaar geworden).
Op 6 juli 1939 ben ik in Winssen geboren (Cor Cornelis Bernardus).
In 1941 op 11 mei is Aggie (Agnes Maria) geboren, ook in Winssen. Na
haar geboorte leek het gezin compleet. Aggie is overleden op 2 juni 2015.
Zij is 74 jaar geworden.

Helaas kwam er, op 22 februari 1944 als gevolg van het bombardement op
Nijmegen, een einde aan deze gelukkige jaren. Het vervolg van dit verhaal start
op 22-02-1944. Deze dag is de zwartste dag in het leven van mijn vader, mijn
zus en dat van mij geworden. De gebeurtenissen van die dag hebben grote
invloed gehad op ons hele leven, tot aan de dood. Ook mij houdt het nog
dagelijks bezig. Alle details kan ik me nog goed herinneren.
Op die bewuste 22 februari ging mijn moeder met mijn broers en ome Jan naar
Nijmegen. Zij gingen schoenen kopen voor Mels. Hij zou de communie gaan
doen. Frans zou een cadeautje krijgen omdat hij zo goed kon leren, dat hij een
klas over mocht slaan op school. Ik ben meegelopen tot bij Gradussen, de
Bakker. Ik mocht niet mee naar Nijmegen. Hier in de Hogestraat heb ik ze
uitgezwaaid totdat ze bij Van der Belt de hoek om liepen, richting de van
Heemstraweg, om daar op de bus te stappen. Ik was bijna 5 jaar, dit beeld ben
ik nooit vergeten. Mijn vader heeft alles zelf moeten verwerken. Hulp in het
gezin of andere bijstand voor ons, was er toen niet. De afscheidsdienst was
zonder overledenen. Wij mochten daar niet bij zijn. Daarna ging mijn vader
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weer aan het werk op de werf. Wij bleven thuis met Truus Leegstraten, een
nichtje van ons, die op ons paste. Mijn vader kreeg wel veel steun van Piet
Grisel en Piet Teunissen. Zij gingen op die bewuste 22 februari en de dagen
daarna met mijn vader mee naar Nijmegen, om te zoeken naar een teken van
mijn moeder, mijn broers en ome Jan. Zij hebben veel gezien, maar helemaal
niets teruggevonden. Ook geen kledingstukken. Mijn vader heeft daar nooit
over gesproken, maar het moet heel erg geweest zijn. Mijn oma Grisel (Agnes
Abels, geboren 31-01-1888, overleden 11-01-1965. Zij is 81 jaar geworden),
was heel lief voor ons. Zij werd een soort moeder voor ons, vooral voor mijn
zusje. Oma is 4 jaar bij ons geweest, totdat mijn vader hertrouwde op 27-021948. Zijn tweede vrouw, Toos Eigelsheim, ontmoette hij bij de dames en
herenkapsalon van Zeewald aan de van Heemstraweg in Winssen. Ik kan me
goed herinneren dat mijn vader huilde als hij ’s avonds uit het werk kwam. Hij
stond dan in het achterhuis en leunde tegen een deurstijl. Voor mij en mijn zusje
ging het leven door. We gingen, net als de andere kinderen in de buurt, naar
school en naar de kerk. We speelden altijd buiten.
In Winssen was voldoende te eten en we konden boodschappen doen bij de
bakkerij en levensmiddelenwinkel van Gradussen en bij de winkel van ome
Frans (Grisel). Mijn vader bestelde het vlees bij slagerij Dekkers uit Deest. Op
vrijdag kwamen ze de bestelling opnemen en op zaterdag werd het bezorgd met
de bakfiets. Meteen na de oorlog werd voetbalvereniging Roda 28 weer
opgestart. Zodra de mogelijkheid er was, mocht ik er gaan voetballen. Ik vond
dat heel fijn, dat was de enige ontspanning in Winssen. Mijn vader was heel
actief bij Roda 28. Na de lagere school ging ik in 1954 op de fiets naar de
ambachtschool in Nijmegen. In 1956 ging ik werken bij de garage van Jan van
Haren in Weurt. Ik volgde toen de avondschool om het vak van automonteur
verder te leren. Ik werkte 6 dagen en ging 4 avonden naar school.

mijn diensttijd uit Winssen weggegaan.
Mijn vader werd toen al erg ziek. Hij is
jaren ziek geweest en heeft veel in het
ziekenhuis gelegen. Ik ging bij mijn oom
en tante (Wim Teunissen en Dien
Wessels) in Beuningen wonen. Daar heb
ik 6 fijne jaren gehad. Ik was inmiddels
26 jaar.
In 1959 heb ik mijn vrouw leren kennen
op de kermis in Winssen. In 1966 zijn
we getrouwd en naar Wijchen verhuisd.
Daar wonen we nog steeds.
In 1956 ben ik lid geworden van
vakbond St. Eloy (metaal) en later ben ik overgestapt naar de FNV. Vrijwel
meteen ben ik begonnen met het vrijwilligerswerk. Onder andere ledenservice
en WMO. Hiervoor zet ik me nu al ruim 40 jaar wekelijks in. Jaarlijks ben ik
met mijn familie aanwezig bij de dodenherdenking in Wissen. Dat is een
moeilijke dag. Winssen heeft altijd een plekje in mijn hart gehouden. Ik kom
er nog steeds graag. Om te kijken naar de wedstrijden van Roda 28, voor de
nachtmis samen met mijn nichtjes Nellie en Agnes Grisel, en om eens bij te
praten met oude bekenden.
Cor Teunissen
Foto met fiets, gemaakt
door mw. van Merwijk:
Cor met zijn eerste fiets,
vlak na de oorlog.

Mijn zus Agnes ging in 1956 naar de huishoudschool. Nadat ze deze school had
afgerond heeft ze kort gewerkt bij het atelier van C&A in Winssen. Maar Agnes
wilde Winssen uit. Vooral om haar verdriet te kunnen vergeten. Ze wilde graag
verpleegster worden. Om toegelaten te worden tot de opleiding moest ze een
schriftelijk vooropleiding doen. Nadat ze dit had afgerond is ze aangenomen op
de opleiding in Hengelo. Hier ontmoette ze haar man. Ze heeft haar studie
afgerond in Culemborg en daarna lang als verpleegster gewerkt. Zelf ben ik na
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Foto hiernaast, gemaakt
(1959) door Fred
Mooiman, voor het huis
aan de H. de Haardstraat:
Cor, 20 jaar en in
militaire dienst, zijn vader
met zijn tweede vrouw, en
zijn zusje Agnes.
Parochie H. Johannes XXIII
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Naschrift:
Op maandagavond 4 mei aanstaande om 20.00 uur zal Cor Teunissen op de
Dam in Amsterdam samen met zijn kleinzoon Max en kleindochter Roos een
krans leggen ter nagedachtenis aan ALLE slachtoffers van het bombardement
van Nijmegen. Dit wordt rechtstreeks uitgezonden op de tv.

Oud Winssen

Bedelaarster Hermina van Mullekom uit Winssen.

Zo’n tweehonderd jaar geleden werden, vooral boerenfamilies in Winssen en
wijde omgeving, op hun erf vaak lastiggevallen door rondzwervende bedelaars.
Zij vroegen om etenswaar en als dat niet werd verstrekt dan werd er soms
gedreigd met brandstichting. De veldwachter (politiebeambte) joeg ze meestal
het dorp uit. Als hij daarna dezelfde persoon weer op bedelarij betrapte dan
werd die met de handboeien aan voorgeleid bij de burgemeester en die maakte
samen met de veldwachter een proces-verbaal op. Bedelarij was strafbaar
gesteld in het wetboek van strafrecht, in die tijd Code Pénal genoemd.

voorouders van de ons in Winssen bekende bakker/winkelier Karel Postulart.
Op 05-08-1823 werd Hermina met haar twee kinderen en nog 21 anderen van
buiten Winssen per boot overgebracht naar de Ommerschans waar zij op
08-08-1823 aankwamen.
Hermina is daar overleden op 15-02-1824 en haar jongste zoontje Herman was
haar daar toen al ontvallen, hij overleed op 26-08-1823 oud 16 maanden. Zij
zijn daar ook begraven.
Haar zoon Wilhelmus heeft de kolonie Ommerschans overleefd is als soldaat
op 23-05-1847 naar Nederlands-Indië vertrokken met het schip Delta. Hij is op
het eiland Java gelegerd geweest op het “fort Oranje” nabij Semerang en
Amabarawa. Daar is hij overleden op 28-07-1849.
De ouders van Hermina waren Willem v. Mullekom en Hendrina Spoor.
Bart Wattenberg JOzn.

E-mailadres bertwattenberg@gmail.com

Strafkolonie Ommerschans.
Na veroordeling volgde meestal een verplichte opneming in een strafkolonie
gevestigd In het Overijsselse Ommerschans (bij Ommen). Zowel de mannen als
de vrouwen hadden daar een apart onderkomen. Ook jonge kinderen die met
hun moeder opgenomen waren hadden een aparte verblijfsruimte en die kregen
er ook onderwijs. De mannen moesten veldarbeid verrichten en de vrouwen
werden belast met het verzorgen van het dagelijkse eten en met het maken van
kleding of herstellen van kledingstukken.
Bedelaarster uit Winssen.
Een geboren en getogen inwoonster van Winssen is zo’n 200 jaar geleden met
haar twee kinderen ook enige tijd bewoonster geweest van de strafkolonie
Ommerschans. Zij had zich schuldig gemaakt aan bedelarij. Dat was:
Hermina van Mullekom gedoopt op de Doddendaal in Ewijk op 23-11-1788.
Zij was ongehuwd maar had wel twee kinderen gebaard. Dat waren;
1-Wilhelmus (Willem) van Mullekom * Winssen 08-03-1814.
2-Hermanus van Mullekom * Winssen 25-04-1822. Bij die bevallingen was
behulpzaam geweest de in Winssen wonende vroedvrouw Johanna Elisabeth
Deijs echtgenote van chirurgijn Nicolaas Josephus Postulart zijnde
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Deze opname is gemaakt op de Van Heemstraweg in Winssen in het weekend
van 28/29 juli 1957. Links het landgoed "de Katterik" waarop heden (voorjaar
2020) een groot aantal woningen worden gebouwd. Op de foto Bart Wattenberg
JOzn. Zijn nicht Gerda v. Kortenhof (d.v.Bernard) maakte de opname.

Parochie H. Johannes XXIII
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Hondenoverlast op kerkhof Ewijk

Ewijk

Ewijk

Fietstocht
75 jaar bevrijding
Fietstocht
75 jaar bevrijding
Ter gelegenheid
van deBevrijding
75-jarige die
Bevrijding
dit jaar
Ter gelegenheid
van de 75-jarige
dit jaar die
gevierd
wordt,gevierd wordt,
Stichting Besef
Historisch
Besefop
Beuningen
zondag
5 april a.s. een
organiseertorganiseert
Stichting Historisch
Beuningen
zondag 5 op
april
a.s. een
Dezewordt
fietstocht
i.s.m. de 4 Scoutingverenigingen
binnen de
fietstocht. fietstocht.
Deze fietstocht
i.s.m.wordt
de 4 Scoutingverenigingen
binnen de
georganiseerd.
deze Scoutinggroepen
worden ook andere
gemeente gemeente
georganiseerd.
Naast deze Naast
Scoutinggroepen
worden ook andere
groepen ofgroepen
verenigingen
binnen de gemeente
harte uitgenodigd
te
of verenigingen
binnen devan
gemeente
van hartemee
uitgenodigd
mee te
doen, met doen,
deze fietstocht.
datVandaar
de Seniorenvereniging
van Ewijk bij van Ewijk bij
met deze Vandaar
fietstocht.
dat de Seniorenvereniging
monde vanmonde
Sjaak van
en Tiny
Derks
graagDerks
van deze
gelegenheid
willengebruik willen
Sjaak
en Tiny
graag
van deze gebruik
gelegenheid
maken, temeer
daar
het
fietsseizoen
voor
de
Seniorenvereniging
traditiegetrouw
maken, temeer daar het fietsseizoen voor de Seniorenvereniging traditiegetrouw
in april start.
Voorstart.
de Seniorenvereniging
geldt dat zij geldt
zelf een
in april
Voor de Seniorenvereniging
datwillekeurige
zij zelf een willekeurige
startlocatiestartlocatie
uit mogen kiezen,
waarbij
het
voor
de
hand
liggend
is
dit
in Ewijkis dit in Ewijk
uit mogen kiezen, waarbij het voor de hand liggend
te doen bij de kerk in Ewijk. Binnen de gemeente zijn een aantal locaties
te doen bij de kerk in Ewijk. Binnen de gemeente zijn een aantal locaties
uitgekozen, die het bezoeken waard zijn, waarbij bij elke locatie wel wat te doen
uitgekozen, die het bezoeken waard zijn, waarbij bij elke locatie wel wat te doen
is en bij een tweetal zelfs koffie/thee en iets lekkers geserveerd wordt. Om te
is en bij een tweetal zelfs koffie/thee en iets lekkers geserveerd wordt. Om te
weten hoeveel deelnemers wij mogen verwachten nodigen wij u uit vooraf aan
weten hoeveel deelnemers wij mogen verwachten nodigen wij u uit vooraf aan
Sjaak en Tiny Derks door te willen geven, wie met deze fietstocht mee gaan
Sjaakj.derks@xmsweb.nl
en Tiny Derks dooroftetelefonisch
willen geven,
wie met
deze 22
fietstocht
mee gaan
doen, via email:
op nummer
0487-53
86.
email:
j.derks@xmsweb.nl
of 5telefonisch
op nummer
Wij hopendoen,
op eenvia
goede
deelname
en zien u graag op
april a.s. om
14.00 uur0487-53 22 86.
Wij hopen op een goede deelname en zien u graag
april
a.s. om 14.00 uur
bij de kerk.
Sjaakop
en 5Tiny
Derks
bij de kerk.
Sjaak en Tiny Derks
Dankbetuiging

Dankbetuiging

Het komt regelmatig voor dat honden overlast bezorgen op het kerkhof in
Ewijk. Dat deze viervoeters uitgelaten moeten worden en soms wat moeten
kunnen rennen is begrijpelijk, maar het kerkhof is niet de plek waar dit moet
gebeuren. Het verzoek is dan ook aan de betreffende hondenbezitters het
huisdier op de daarvoor aangewezen plekken uit te laten. Naast de overlast van
uitwerpselen is het kerkhof een plaats van rust dat niet verstoord moet worden
door loslopende honden. Er zullen dan ook bordjes geplaatst worden met het
vriendelijke verzoek aan de hondenbezitters het kerkhof te mijden.

Bevrijdingsfestival Ewijk / Sportcomplex Blatenplak - 5 mei
8.30

Bevrijdingsonbijt
75 deelnemers vanuit basisschool, scouting, seniorenvereniging, de
koren, de Voetbalvereniging en het Comité 4/5 mei Ewijk

9.50

Aankomst hardloopvereniging Beuningen
De hardloopvereniging brengt met brandende fakkel een bezoek aan
Ewijk en ontsteekt een vuurkorf op het sportcomplex

10.00

Beach Soccer toernooi
Op de parkeerplaats is een zandplaat aangebracht, waarop een kleine 100
jeugdige sporters een beach-soccer toernooi hebben

13.30

Start Bevrijdingsfestival
Er zullen tussen de andere activiteiten door Ewijkse artiesten optreden

14.45

Boekpresentatie
Presentatie boek over de oorlogstijd in Ewijk; het 1e exemplaar van het
boek wordt overhandigd aan de Burgemeester. Met de genodigde gasten
van de geïnterviewde oorlogsverhalen, de nabestaande families van de
oorlogsslachtoffers en de sponsoren van deze dag wordt daarna getoast.

16.00

Voetbalwedstrijd Tommies – Ewijks Elftal
Een elftal van “de Tommies” zal het in een wedstrijd van 2 x 20 minuten
opnemen tegen een elftal van de plaatselijke voetbalvereniging

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling,
mooie woorden
en kaarten
die wij mochten
tijdens de
ziekte en nabelangstelling, 19.00
Wij danken
iedereen
voor de ontvangen
overweldigende
hoeveelheid
het overlijden
vanwoorden
mijn dierbare
man, onze
vader,
schoonvader
en opa,
Sjaakde ziekte en na
mooie
en kaarten
die wij
mochten
ontvangen
tijdens
Willems. De
donatie
voor
kleinschalig
wonen
(Klein
Waelwick)
in
Ewijk
heeft en opa, Sjaak
het overlijden van mijn dierbare man, onze vader, schoonvader
€ 520,95 opgebracht.
Familie
Willems in Ewijk heeft
Willems. De donatie voor kleinschalig wonen (Klein
Waelwick)
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Kerksluiting Winssen
Op 5 januari 2020 sloot men de kerk in Winssen voor eucharistievieringen. Het
was de laatste mis in deze kerk. Er wordt nog gezocht naar een herbestemming,
maar de kerk als gebouw van samenkomst is voorgoed verleden tijd.
Instandhouding bleek onbetaalbaar. Een drukbezochte viering kon helaas niet
als compensatie dienen voor de schamele dertig tot vijftig personen die de
laatste jaren in het weekend de mis bezochten.
Als geboren Winssenaar woon ik al ruim 36 jaar in Ewijk en ondanks de
onderlinge rivaliteit tussen deze twee dorpen heb ik me altijd solidair met
beiden gevoeld. Vóór 2007 waren Ewijk en Winssen zelfstandige parochies en
kon ik regelmatig de mis in Ewijk bijwonen op zaterdagavond.
Toen in 2007 de pastorale (ook wel parochiële) eenheid Ewijk-Winssen
gevormd werd, kondigde zich al een grotere reorganisatie aan. Na 2007
groeiden Winssen en Ewijk kerkelijk gezien wel naar elkaar toe voor mijn
gevoel. Gezien het priestertekort (Bertus Visschedijk stond er alleen voor)
waren er in het weekend slechts twee eucharistievieringen in de kerk. Een op
zaterdagavond in Ewijk om 19.00 u. en een op zondagochtend om 10.00 u. in
Winssen. Het weekend daaropvolgend werd dat omgedraaid. Omdat ik altijd
van huis uit gewend ben op zaterdagavond de mis bij te wonen ben ik
afwisselend in Ewijk en in Winssen naar de kerk gegaan. De eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat ik mede de kerkelijke teloorgang heb bewerkstelligd door
langzaamaan steeds minder ter kerke te gaan, hoewel ik daarbij tot de laatste
der Mohikanen behoor.
In 2015 kreeg de kerk in de gemeente Beuningen een voorlopig laatste
reorganisatie voor de kiezen. Alle vier de geloofsgemeenschappen in
Beuningen werden samengevoegd om als parochie Johannes XXIII verder te
gaan. Inmiddels is zich dat behoorlijk aan het uitkristalliseren en zal op termijn
mogelijk alleen de Corneliuskerk in Beuningen als zodanig over blijven. De
sluiting van de Winssense kerk zal ongetwijfeld een vervolg krijgen. We zitten
dus midden in de woelige periode van een teloorgaande katholieke kerk.
Maar laten we niet treuren en onze schouders zetten onder ons gelovig leven.
Een geloof met zijn normen en waarden, met liefde voor God en de naasten. En
daarbij moeten we zoeken naar nieuwe manieren om het vorm te geven. Een
kerksluiting mag dat niet verhinderen.
Theo Coenders

Beuningen

Beuningen

Beuningen

Onderscheidingen

Onderscheidingen

Onderscheidingen
In januari 2020 werd door het Rode Kruis Beuningen het 75-jarig jubileum
gevierd.
receptie
werden
twee
van
de Kruis
aanwezige
door jubile
InTijdens
januari
2020
werd
het
Rode
Beuningen
hetjubileum
75-jarig
In januari
2020 de
werd
door
het door
Rode
Kruis
Beuningen
hetbestuursleden
75-jarig
de
burgemeester
vanreceptie
Beuningen
mevrouw
Daphne
Bergman
verrast. bestuursleden
gevierd.
de receptie
werden
twee
van de aanwezige
do
gevierd.
Tijdens Tijdens
de
werden
twee
van
de aanwezige
bestuursleden
door

de burgemeester
van Beuningen
Daphne verrast.
Bergman
verrast.
de burgemeester
Beuningen
mevrouw
Daphne
Bergman
Mevrouw
GerdavanJansen-Rutten
door mevrouw
de burgemeester
Koninklijk
te
onderscheiden
als
teken
van
grote
waardering
en
erkenning
voor
haar
Mevrouw
Jansen-Rutten
de burgemeester
Mevrouw
Gerda Gerda
Jansen-Rutten
door de door
burgemeester
Koninklijk Koninklijk
te
langdurige
verdiensten
voor
de
samenleving.
onderscheiden
als van
teken
vanwaardering
grote waardering
en erkenning
onderscheiden
als teken
grote
en erkenning
voor haar voor h

verdiensten
voor
samenleving.
langdurige
verdiensten
voor werd
de samenleving.
De
heerlangdurige
Ton
van den
Brand
als de
teken
van grote waardering en erkenning
voor
zijn
langdurige
verdiensten
van onze
De heer
Ton
vanTon
den van
Brand
alsvoor
tekende
vaninwoners
grote van
waardering
en gemeente,
erkenning
De
heer
denwerd
Brand
werd
als
teken
grote waardering
en erkenn
waaronder
het
Rode
Kruis
en
de
Parochie,
de
gemeentelijke
zilveren
erepenning
voor zijn
verdiensten
voor de voor
inwoners
van onze van
gemeente,
voorlangdurige
zijn langdurige
verdiensten
de inwoners
onze gemeen
uitgereikt.
waaronder het Rode Kruis en de Parochie, de gemeentelijke zilveren erepenning

waaronder het Rode Kruis en de Parochie, de gemeentelijke zilveren erepenn

uitgereikt.
Beiden
van harte gefeliciteerd
uitgereikt.

Beiden Beiden
van harte
gefeliciteerd
van
harte gefeliciteerd

Palmpasenoptocht

Palmpasenoptocht
Op
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- Je kunt het kruis verven of omwikkelen met geel en groen crêpepapier.
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-

Een broodhaan voor boven op de stok.
Palmtakjes
2 sinaasappelen of mandarijnen
12 pinda’s
30 rozijnen
Paaseitjes

Weurt

In deze bijeenkomst geven wij uitleg over de symbolische betekenis van de
Palmpasenstok.
Wil je meedoen? Geef je dan vóór 30 maart op via email:
verhalenuurtje@gmail.com.
‘Het Verhalenuurtje’ heeft 1x per 2 maanden een bijeenkomst voor alle
kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. Wil je hierover meer
weten dan kun je contact opnemen Rosy (024-6777454) of Gerda (0246777536) of stuur een email naar verhalenuurtje@gmail.com.

Weurt

Pastor Jan
de Waal
met emeritaat
Pastor
Jangaat
de Waal
gaat met emeritaat

In het Andreasblad van 23 november 2019 was een ingezonden brief van Pastor
In het Andreasblad van 23 november 2019 was een ingezonden brief v
Jan de Waal geplaatst. Met deze ingezonden brief werden alle leden van de
Jan de Waal geplaatst. Met deze ingezonden brief werden alle lede
Weurtse geloofsgemeenschap geïnformeerd over het feit dat Jan op 23 april
Weurtse geloofsgemeenschap geïnformeerd over het feit dat Jan op
2020 de pensioengerechtigde leeftijd zal mogen bereiken. Hij heeft besloten om
2020 de
zal mogen
bereiken.XXIII
Hij heeft bes
formeel afscheid
te pensioengerechtigde
nemen en heeft bij het leeftijd
parochiebestuur
H. Johannes
formeelH.afscheid
nemen
heeft bij
hetemeritaat
parochiebestuur
en de contactraad
Andreas te
Weurt
zijnen
aanvraag
voor
ingediend.H. Johann

en de contactraad H. Andreas Weurt zijn aanvraag voor emeritaat inge

Op zondag 26 april zal Jan om 10.00 uur voorgaan in een parochieviering in de
Weurtse Andreaskerk.
Deze
parochieviering
zal inuur
hetvoorgaan
teken staan
vanparochievier
zijn
Op zondag 26
april
zal Jan om 10.00
in een
aanstaandeWeurtse
emeritaat.Andreaskerk.
In die ingezonden
brief
wordt
vermeld
dat
met
emeritaat
Deze parochieviering zal in het teken staan
gaan voor Jan
niet
betekent
dat
hij
stil
zitten. Hijbrief
zal de
ontwikkelingen
aanstaande emeritaat. In zal
diegaan
ingezonden
wordt
vermeld dat met e
in de Weurtse
geloofsgemeenschap
blijven
volgen
en
heeft
aanzalhet
gaan voor Jan niet betekent dat hij stil zal gaan zitten. Hij
de ontwik
parochiebestuur en de Weurtse contactraad zijn hulp binnen de gebeds- en
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De Passion ‘In Beweging’

Opbrengst collecte hersenstichting Weurt 2020

U heeft er drie jaar op moeten wachten, maar het eerste weekend van april voert
Our Choice, de Passion weer voor u op. Dit keer nemen wij u mee naar
verschillende locaties in en rond de kerk in Weurt om steeds weer verrast te
worden door een prachtig verhaal en meeslepende muziek!

Van 27 januari t/m 1 februari is de collecte gehouden voor de Hersenstichting.
De opbrengst van deze collecte in Weurt heeft € 1.128,56 opgebracht. Dit is een
heel mooi bedrag. Dank aan alle mensen die een bijdrage gegeven hebben
tijdens deze collecte. Natuurlijk wil ik ook alle collectanten bedanken voor hun
inzet. Dankzij jullie is dit mooie bedrag in Weurt opgehaald.
Namens de Hersenstichting,
Bernadette Faber - Winnemuller

Loopt u op 4 of 5 april met ons mee met: De Passion ‘In Beweging’?
Uitvoeringen:
- Zaterdag 4 april: 13:00, 16:00 en 20:00 uur
- Zondag 5 april: 13:00, 16:00 en 19:00 uur
Kijk voor (gratis) kaarten en meer informatie op www.ourchoiceweurt.nl.
Omdat we kosten maken bij het organiseren van dit evenement, wordt een
bijdrage bijzonder op prijs gesteld. Na de Passion zullen wij hiertoe een collecte
houden.
Our Choice
Noot van de redactie: i.v.m. de maatregelen tegen het coronavirus zijn de
voorstellingen van de Passion voor nog onbepaalde uitgesteld. Voor meer
informatie zie de hierboven genoemde website van Our Choice.

Kruisweg goede vrijdag 10 april in de pastorie van Weurt.
Vanwege het beperkte aantal deelnemers aan de kruisweg in de voorafgaande
paar jaren zal dit jaar de kruisweg in de pastorie gehouden worden. De
kruiswegstaties zullen op een scherm geprojecteerd worden. De priester –
kunstenaar Sieger Köder heeft de kruisweg zeer indrukwekkend geschilderd
met krachtige uitdrukking van met name gezicht en handen. De tekst bij deze
kruisweg helpt je bij het kijken naar de afbeeldingen. Zo krijgt deze kruisweg
vooral een meditatief en biddend karakter. Met passende gezangen zullen leden
van het Andreas koor aan deze kruisweg in de pastorie nog een extra dimensie
geven. De kruisweg is op de gebruikelijke tijd om 15.00 uur.
Voor iedereen toegankelijk,
van harte welkom.
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De ongelovige, gelovige Thomas
Als iemand iets niet wil geloven krijgt hij of zij snel
het etiket op geplakt van 'ongelovige Thomas'. Deze
bijnaam heeft de apostel te danken aan de evangelist
Johannes. Terwijl de drie andere evangelisten hem
slechts noemen als één van de twaalf leerlingen van
Jezus, wordt Thomas bij Johannes drie keer genoemd.
De eerste keer is na de dood van Lazarus. Als Jezus
hoort dat Lazarus is gestorven wil hij naar Lazarus
gaan en hem uit de dood opwekken, 'opdat zijn
leerlingen tot geloof konden komen'. Toen zei
Thomas: 'Laten ook wij maar gaan om met hem te sterven' (Joh. 11: 16).
De tweede keer is bij het Laatste Avondmaal. Jezus vertelt aan zijn leerlingen
dat hij binnenkort weggaat waar zij hem niet kunnen volgen. 'Jullie kennen de
weg naar waar ik heen ga'. Thomas zei: 'Wij weten niet eens waar u naar toegaat,
Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?' Jezus zei: 'Ik ben de
weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij'
(Joh. 14: 3-6).
De derde keer is wanneer Thomas niet gelooft dat Jezus na zijn dood is
verschenen. Hieraan ontleent hij zijn bijnaam. Op de avond nadat Jezus aan
Maria uit Magdala was verschenen, waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden
zich opgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun
midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede'. Na deze woorden toonde hij hun zijn
handen en zijn zijde. Thomas was die avond afwezig. Toen de andere leerlingen
hem vertelden dat ze de Heer hadden gezien, zei Thomas: 'Alleen als ik de
Parochie H. Johannes XXIII
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wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en
als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren
de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren
gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij,
en daarna richtte hij zich tot Thomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn
handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof'.
Thomas antwoordde: 'Mijn Heer en mijn God'. Jezus zei tegen hem: 'Omdat je
me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven' (Joh.
20: 19-29).
Was Thomas nu ongelovig in de zin van dat hij twijfelde aan de verschijning
van Jezus of niet? Bij Matteüs verscheen Jezus na zijn dood aan alle elf
leerlingen (behalve Judas Iskariot). Bij Lucas gingen de drie vrouwen, die het
lege graf vonden en daar van twee 'mannen in stralende gewaden' te horen
kregen dat Jezus uit de dood was opgewekt, 'aan de elf en alle anderen vertellen
wat er was gebeurd'. Ook de twee Emmaüsgangers die Jezus onderweg
herkenden aan het breken van het brood 'gingen meteen terug naar Jeruzalem
om dat aan de 'de elf en de anderen' te vertellen. Volgens deze twee evangelisten
was Thomas, als één van de elf, direct op de hoogte dat Jezus verrezen en
verschenen was.
Waarom zou Thomas zijn collega's meteen geloven? Toen Jezus in de Hof van
Olijven werd gearresteerd, renden ze uit angst allemaal weg (ook de 'door Jezus
geliefde leerling'): 'Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg' (Marcus,
14:50). En ook nu hadden ze zich uit angst opgesloten omdat 'ze bang waren
voor de Joden'. Waarom zou Jezus hen vrede komen wensen? Was dat wel
dezelfde Jezus geweest die ze eerder in de steek hadden gelaten?
Wie van ons heeft nooit geloofstwijfels gehad? Jezus heeft Thomas zijn
'ongelovigheid' niet kwalijk genomen. Toen Jezus verscheen had Thomas geen
behoefte hem aan te raken. Ineens veranderde hij van ongelovige Thomas in
gelovige Thomas. 'Mijn Heer en mijn God'. Niemand in de Bijbel heeft korter
ons geloof geformuleerd.
In onze tijd waarin de sociale media bol staan van onwaarheden en nepnieuws
is het wel eens goed om een ongelovige Thomas zijn.
SV

36

Pasen 2020

Parochie H. Johannes XXIII

