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'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 * * * *

Hoe dat bij u zit weet ik niet, maar ik ben blij met een bisschop als de onze die
regelmatig van zich doet en laat horen. Die niet werkeloos aan de zijlijn blijft
staan, maar zich juist actief mengt in het maatschappelijk debat. En waarom
ook niet? We mogen dan als kerk kleiner zijn geworden, het verhaal waarvoor
zij staat is nog steeds van betekenis. In onze dagen wellicht meer dan ooit.

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”
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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 12 december 2020.
Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 26 november 2020 naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
Of naar uw lokaal redactielid

2

November 2020

Parochie H. Johannes XXIII

De corona-pandemie maakt mensen onzeker en bang – en zet politieke en
maatschappelijke verhoudingen op scherp. De onderlinge verbondenheid en
solidariteit waarvan in die allereerste maanden nog sprake was lijken stilaan te
zijn verdampt. Mensen zijn moe en boos. Van echt perspectief is nog geen
sprake. Deuren gaan weer op slot. De rek lijkt er uit …
In zijn laatste ‘Brief ter bemoediging’ (zie hiervoor de website van het
bisdom: www.bisdomdenbosch.nl ) schrijft bisschop De Korte: ‘Ik maak mij
uitermate veel zorgen over de toenemende polarisering, juist als het gaat om
de bestrijding van het coronavirus, De eerste golf in maart werd gekenmerkt
door grote saamhorigheid. Door de onderlinge eenheid hebben wij het virus
tijdelijk kunnen indammen. Helaas is die verbondenheid nu veel minder
aanwezig, zowel in de samenleving als binnen de Kerk. Ik constateer helaas
dat -niet zelden- de emotie het wint van het verstand. Dat zou onder ons
christenen niet het geval mogen zijn. Ik vraag daarom van mijn priesters,
diakens, pastoraal werkers, catechisten en andere gelovigen juist in deze
moeilijke tijd de ingrijpende beslissingen van het episcopaat, zij het misschien
met pijn in het hart, in verbondenheid en solidariteit te aanvaarden. Juist als
mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te
relativeren en bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn.
Het is voor een christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om
tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee een hoger doel, het
beschermen van de gezondheid van medemensen, met name oudere en
kwetsbare mensen, kunnen dienen.’ Tot zover de bisschop.
Ieder van ons voelt behoefte aan verbinding. Ieder van ons wil ‘gehoord’ en
‘gezien’ zijn. Juist nu een onzichtbare vijand het maatschappelijk leven
frustreert en soms zelfs platlegt. Daarom is het hartverwarmend om te zien hoe
mensen – ondanks alles – initiatieven ontplooien om mensen op enigerlei
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wijze bij elkaar te brengen, met elkaar te verbinden. Zo wordt, om maar een
klein voorbeeld te noemen, op dit moment – op initiatief van Stichting
Perspectief – gebouwd aan een ‘Monument van Verbinding’: een zogeheten
‘bamboestiek’, een piramide van bamboestokken en elastiek waarin inwoners
van onze gemeente hun verhaal - letterlijk - delen. Door hun eigen kleine
piramide (met daarin een symbool, een tekst of anderszins) in de grote op te
hangen. De bamboestokken staan voor de mensen, het elastiek voor de
verbinding. En het maken van het kunstwerk gebeurt in verbondenheid, met
aandacht en respect voor elkaar. Mocht u de piramide willen zien – of er een
bijdrage aan willen leveren, ze staat de komende weken in de Corneliuskerk.
Een ‘Monument van Verbinding’: een prachtig initiatief van Stichting
Perspectief dat van harte ondersteund wordt door de gemeente Beuningen, de
protestantse en de katholieke kerk.
Iedereen kan binnenlopen in de kerk aan de Dorpssingel. Van maandag tot en
met zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur bent u
van harte welkom. Voor een moment van stilte. Om een kaarsje op te steken.
Voor een kopje koffie of thee. Voor ontmoeting. Of … om mee te bouwen aan
het ‘Monument van Verbinding’.
Laten we elkaar ook zo vasthouden. Al is het voorlopig nog op anderhalve
meter afstand.
Met een hartelijke groet, Pastor Ruud Roefs

Stand van zaken: Corona en onze Kerk
Sinds het aantal coronabesmettingen schrikbarend aan het oplopen is, heeft er
meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar
aanleiding van zijn oproep aan de kerken om het maximale aantal deelnemers
aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.
De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende
aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de
volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun
verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de
overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben
zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke
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bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van
besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin
we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het
bestaande protocol noodzakelijk.
Hieronder het protocol zoals dat sinds 5 oktober jl. geldt binnen onze
Parochie, ter bestrijding van een snelle verspreiding van het Corona virus:
• Bij vieringen mogen maximaal 30 personen met een mondkapje aanwezig
zijn. Daarom is het belangrijk dat u van tevoren een plaats reserveert. Dit
kan bij het parochiesecretariaat op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.
• Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen. Dit zal aan de deur van de kerk
worden gecontroleerd.
• Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook
voor de zang door kinderen.
• Samenzang is niet toegestaan.
• De Agapèvieringen vervallen voorlopig.
Verder overleg over maatwerk
De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week, na
11 oktober zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe
ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de
verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden
voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en
wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel
moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor
mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van
de priesters in onze parochie? Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).
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Allerzielenvieringen 2020 – parochie H. Johannes XXIII
Als gevolg van alle corona perikelen zullen de Allerzielenvieringen in onze
parochie helaas op een aangepaste wijze moeten worden gevierd. Het
vieringenschema ziet er als volgt uit:
Beuningen
• Zaterdag 31 oktober (19.00 uur) – maximaal 30 personen, er

kunnen nog enkele plaatsen worden gereserveerd.

•

Zondag 1 november (10.00 uur) – er kunnen geen plaatsen meer
worden gereserveerd

Ewijk
• Zondag 1 november (10.00 uur) – maximaal 30 personen, er kunnen
nog enkele plaatsen worden gereserveerd
• Zondag 1 november (19.00 uur) – maximaal 30 personen, er kunnen
nog enkele plaatsen worden gereserveerd
Weurt

•

Maandag 2 november (19.00 uur), er kunnen geen plaatsen meer
worden gereserveerd

Hieronder de namen van de overledenen in onze Parochie, sinds 1 november
2019 (bijgewerkt tot 15 oktober jl.)
Naam Overledene
Jan Albers
Ans Kersten-Witjes
Piet Willems
Annie Roelofs-Ouwens
Marion van Bergen
Anny Marcelis-Peek
Johanna Lutgens-Theunissen
Willemien Peters - van Maasdijk
Greet Braam-Eggenhuizen
Mien Smits-Cobussen
Joke Arts van der Zanden - Steeg
Theo Hoes
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Leeftijd
87 jaar
86 jaar
89 jaar
85 jaar
60 jaar
91 jaar
93 jaar
70 jaar
82 jaar
85 jaar
89 jaar
85 jaar

Plaats
Weurt
Weurt
Beuningen
Ewijk
Beuningen
Winssen
Beuningen
Beuningen
Beuningen
Beuningen
Winssen
Beuningen
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Sjaak Willems
Marianne Schut
Corrie Hock-van Zandvoort
Door van Bergen-Kersten
Sjors Peters
Koos Arts
Joke van Loenhout-Rooyackers
Annie Thoonen-Roelofs
Sisca Marneef-de Haardt
Jan Platjouw
Pons Sanders
Cor van Haalen-van Osenbruggen
Truus Cornelissen-Swartjes
Wil van Kempen-van Bergen
Bertus van Gemert
Jaco Ariens-Verweij
Piet Lamers
Iet Albers-van Gaalen
Toos Jansen-Marcusse
Cor Rieken
Piet Verweij
Roland Derks
Grada Croonen-Romviel
Riet van Swam - van Haalen
Anne-Marie Obels - van de Water
Jo Swartjes
Chris van den Dobbelsteen

79 jaar
64 jaar
79 jaar
88 jaar
77 jaar
71 jaar
67 jaar
97 jaar
81 jaar
82 jaar
63 jaar
90 jaar
99 jaar
80 jaar
87 jaar
81 jaar
78 jaar
98 jaar
81 jaar
79 jaar
95 jaar
90 jaar
100 jaar
75 jaar
78 jaar
88 jaar
89 jaar

Ewijk
Weurt
Ewijk
Beuningen
Beuningen
Weurt
Winssen
Beuningen
Beuningen
Beuningen
Weurt
Ewijk
Beuningen
Weurt
Ewijk
Ewijk
Ewijk
Weurt
Ewijk
Beuningen
Ewijk
Beuningen
Beuningen
Beuningen
Beuningen
Weurt
Ewijk

Mijmeren over een nieuw begin en corona
Alweer bijna twee maanden geleden ben ik in de parochie H. Johannes XXIII
aan de slag gegaan. Die eerste weken hebben een bijzondere indruk op mij
achtergelaten en ik heb meermaals mogen ervaren hoe ik me thuis mocht
voelen in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Onze pastoor Ruud Roefs
heeft mij ook uitdrukkelijk welkom geheten in warme en oprechte woorden.

Parochie H. Johannes XXIII

November 2020

7

Overigens, iedereen was even vriendelijk tegen mij en niet alleen tegen mij,
want ook mijn vrouw en kinderen mochten zich thuis voelen in deze bloeiende
geloofsgemeenschap. Vooral de installatieviering was een prachtige
gebeurtenis en een mooie start met heel veel bijzondere mensen. Gelukkig
konden naast mijn gezin, ook mijn ouders, broer en mensen van mijn ‘oude
parochie’ daarbij zijn.
Maar hoe ervaar ik de parochie waar ik nu werkzaam ben? De kerk, zo
verwoorde pater Straver zo mooi, is hier een vrijplaats voor mensen met
allerlei achtergronden, kleuren, overtuigingen en al hun zielenroerselen. Sinds
1 oktober staan de deuren van de Corneliuskerk ook daadwerkelijk bijna elke
dag open. Hoewel ook op andere plekken enkele kerkgebouwen hun deuren
hebben geopend, is hier iets anders aan de hand. Iedereen is welkom om de
ander te ontmoeten, misschien wel de Ander met hoofdletter A, om de stilte
op te zoeken, om te bidden, om te mijmeren of om op een plek te zijn die zich
onttrekt aan het haastige bestaan, de druk van het werk, alle negatieve
nieuwsberichten, of zelfs een moeilijke en ingewikkelde thuissituatie. Soms
willen we bijtanken, laven aan onze innerlijke bron, misschien wel de weg
naar binnen gaan, onderzoeken wat ons beweegt in het leven.
En dan… dan is er ook nog corona. Als kerk merken we daar ook iets van,
want er mogen maar maximaal 30 kerkgangers een dienst bijwonen. Hoe
vervelend dat ook is, wil ik daar nu even niet op ingaan. Mensen om mij heen,
vaak jonge mensen met een gezin zoals ik, klagen steen en been over allerlei
restricties en beperkingen vanwege de corona. Ze kunnen niet naar de kroeg,
niet op vakantie of, zo hoor je vaak, ze kunnen niet ‘gewoon’ genieten en
leuke dingen doen. En, zo zegt men, waarom moet ik me opofferen voor die
‘oudjes’? Zelf heb ik het allemaal niet als erg ervaren om tijdens de eerste
lockdown vaker vanuit huis te moeten werken. Ik besteedde mijn dagen ook
vaker aan studeren, lezen, wandelen met de kinderen en mijn vrouw,
zogenaamde ‘quality-time’ met het gezin en nadenken over mijn eigen
persoon, de zin van het bestaan, de dingen die ik anders zo belangrijk vind,
maar misschien toch niet zo relevant zijn.
Ik denk dat daar ook de crux van het probleem zit. Veel mensen worden in
deze periode, als ze op zichzelf worden teruggeworpen, geconfronteerd met de
leegheid van hun bestaan, met de noodzaak om aandacht te besteden aan je
gezin, de diepere vragen van het leven en vooral de confrontatie met jezelf,
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met de diepere lagen van de ziel. Wie ben ik en wat betekenen de mensen om
mij heen voor mij? Wat houdt mens-zijn in? Als we het dan aandurven om op
zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen, is het goed als er vrijplaatsen
zijn, plekken van ontmoeting, gebed, acceptatie en liefde. We willen immers
allemaal gelukkig zijn in het leven, maar geluk s niet hetzelfde als genot of
plezier. Geluk heeft te maken met zin en betekenis in het leven, met een gelukt
leven.
Toen ik voor de klas stond en vroeg aan leerlingen wat voor hen de
belangrijkste waarde is in hun leven, dan hoorde je vaak het woordje ‘respect.’
Als je vervolgens doorvroeg, kwam je erachter dat er zoiets als authenticiteit
mee werd bedoeld. Mensen moeten ‘echt’ zijn. In feite lijkt dit heel veel op
wat Jezus zegt als hij het heeft over ‘waarheid’. Als Pontius Pilatus vraagt aan
Jezus wat waarheid is, zegt Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”
Voor joden heeft waarheid (Emet) te maken met wie wij zijn, ons handelen,
onze oprechtheid, want iets is waar als wij handelen (de weg) naar onze
overtuigingen. Pilatus dacht net als veel mensen nu dat waarheid slechts een
kwestie van perspectief is, van hoe je tegen iets aankijkt. Ieder heeft zijn eigen
waarheid, zo dacht Pilatus heel filosofisch. Niet voor niets is het voor velen nu
zo moeilijk om aan te nemen wat de deskundigen zeggen over corona, wat de
politici in ons belang beslissen. Liever verkondigen wij onze eigen waarheid.
De ware boodschap van Jezus was en is dat het leven van iedere mens
waardevol is, omdat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Enkel Jezus geleek
in alles op zijn Vader. Kortom, het leven van iedere mens, hoe oud of zwak
ook, is het waard om beschermd en gered te worden. Daar mag ons avondje
uit best voor wijken.
Roman Gruijters

Eerste Heilige Communie -6 juni 2021
Het komende jaar kunnen kinderen uit groep 4 de Eerste Heilige Communie
ontvangen op 6 juni 2021. De communiewerkgroepen van de verschillende
kerkdorpen van de gemeente Beuningen hebben de krachten gebundeld om er
samen een mooie voorbereiding en Communieviering van te maken.
Tijdens deze voorbereidingen nemen we de kinderen mee naar alle kerken van
onze parochie. De communieviering zal plaatsvinden in de H. Johannes de
Doper kerk in Ewijk. Graag willen we u uitnodigen voor de informatieavond
Parochie H. Johannes XXIII
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op woensdag 11 november 2020 om 20:30 uur in de Pastorie - Dorpssingel
2 in Beuningen. Vanwege de corona omstandigheden is er plaats voor één
ouder per communicant.
Graag aanmelden per email: communiewerkgroep@johannesxxiii.nl
Tijdens deze avond vertellen we u alles over het communieproject.
Aansluitend kunt u uw kind inschrijven voor de Communie. Het inschrijfformulier kunt u downloaden via de parochiewebsite www.johannesxxiii.nl
onder Catechese / Communie. Dit formulier kunt u ingevuld meenemen naar
de informatieavond.
De gevraagde doopgegevens zijn terug te vinden in uw trouwboekje of op de
doopoorkonde van uw kind.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op via email: communiewerkgroep@johannesxxiii.nl
Wij zien u graag op de informatieavond! Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eerste Communie, Parochie Johannes XXIII
Dopelingen
Ewijk

Liam Lyon
Thijn IJkhout

Weurt

Max Sanders
Suze Bakker
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Overledenen
Beuningen

Grada Groonen – Romviel
Riet van Swam – van Haalen
Anne-Marie Obels – van de Water

100 jaar
75 jaar
78 jaar

Ewijk

Chris van den Dobbelsteen

89 jaar

Weurt

Jo Swartjes

88 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte
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kwamen ze bij haar bij elkaar om te handwerken. Zij maakten van alles onder
andere poppen, beren, kussens, babykleertjes, dekentjes, schortje, tafelkleden
enz. enz. Eens per jaar werd er een tentoonstelling gehouden en werden de
spullen verkocht. De opbrengst hiervan was voor het missiecentrum en ging
rechtstreeks naar zuster Ignosia Tromp voor haar moederkliniek in Timor. Een
keer kon er zelfs 2800 gulden overgemaakt worden!
Op 30 juni 1971 vierde mevrouw Lamers-Tromp haar 25-jarig jubileum. Dit
ging niet ongemerkt voorbij want zij kreeg zelfs de Pauselijke onderscheiding!
Tot 1990 was mevrouw An Lamers-Tromp de grote animator. Daarna gaf ze
het stokje over aan de heer Piet Tromp van de Plak. Toen werd het een huis
aan huis collecte waar tientallen collectrices de enveloppen voor het
missiecentrum huis aan huis in de brievenbussen stopte en later weer
ophaalden. De heer Piet Tromp heeft dat ruim 10 jaar gedaan maar vanwege
gezondheidsklachten moest hij hiermee stoppen. Het missiewerk werd
overgenomen door Pastor Bertus Visschedijk samen met de heer Willy de
Waal. Zij hebben ervoor gezorgd dat de verspreiding van de huis aan huis
enveloppen nog een kleine 20 jaar zijn doorgegaan. De opbrengsten hiervan
gingen rechtstreeks naar mensen uit onze dorpen die zich inzetten voor goede
doelen over zee. Die kregen elk jaar een mooi bedrag om daar ter plekke
mensen te helpen.
Omdat onze kerk gesloten is en Pastor Visschedijk niet meer in Winssen
woonachtig is en de heer Willy de Waal ook al een respectabele leeftijd heeft
hebben zij besloten al de gelden te verdelen en de rekening Missiecentrum
Winssen op te heffen. Na ruim 70 jaren is er een einde gekomen aan het
Missiecentrum Winssen, De laatste gelden zijn gegaan naar:
• Sabutu Pontianak, Indonesië, melaatsen in Alvero Sinkawang Borneo, dit
via Pater Jan Wijnans, ook een gepensioneerde Borneo Indonesië
ambassadeur;
• Een project in Columbia via Brigit Megens en familie, oud Winssenaren
die jongeren steunen met hun studie.
• Een project in Ghana via Juliette van de Valk, inwoonster van Winssen.
(Allen zijn reeds eerder gesponsord).
• Familie Degen, Andre en Corrie, die elk jaar 6 weken doorbrengen in
India en daar met het, door sponsoren ingebrachte geld, de armen en
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minderbedeelden van alles te voorzien wat er maar nodig is. Dit doen zij
op scholen, tehuizen, bij bejaarden en jongeren. Ook wordt er voedsel en
kleding gebracht naar de sloppenwijken.
Ook alle Winssenaren bedankt voor jullie giften in al die 74 Jaar!!!
In het portaal achter in de kerk van Winssen vindt u alle bedankbrieven van de
mensen en foto’s van de verschillende projecten waar de gelden naar toe zijn
gegaan. Wij als Winssenaren, zijn degene die jarenlang georganiseerd hebben
héél véél dank verschuldigd. Dit konden zij uiteraard niet zonder de hulp van
de vele collectrices die dit ook jarenlang mee verzorgd hebben!!!

Verbonden door Licht
Zoals op meerdere plaatsen in ons land wordt er ook in Winssen de
mogelijkheid geboden om onze dierbare overledenen, die waar dan ook ter
wereld begraven of gecremeerd zijn, in eigen omgeving te herdenken. Door
middel van diverse rituelen, waarbij saamhorigheid, warmte en licht centraal
staan, willen we hier aandacht aan besteden.
Een van deze rituelen is: Hemelse Post.
Waarbij een zelfgeschreven briefje in een kokertje wordt gedaan en in een
vuurkorf wordt geworpen. De geschreven boodschap stijgt als het ware op met
de rook. De tekst kunt u thuis alvast op een stukje papier van 6 bij 10 cm.
Schrijven. Het kokertje wordt u door de organisatie aangereikt bij de vuurkorf.
Een volgend ritueel is: Zee van Licht.
Deze ontstaat door de waxinelichtjes, die u krijgt bij de ingang van het
kerkhof, op een tafel te zetten bij de “Oude Toren “.
Helaas kan deze bijeenkomst, met medewerking van een zangeres en
Koninklijke fanfare ULTO, als gevolg van de Corona maatregelen niet
plaatsvinden op de geplande datum van 1 november. We hopen in het
voorjaar alsnog onze overledenen op deze wijze te kunnen herdenken.
Werkgroep Verbonden door Licht.
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Collecte Prinses Beatrix Spierfonds

Heerlijk appelsap uit dorpsboomgaard ’t Groene Hart

Opbrengst Collecte Prinses Beatrix Spierfonds gehouden van 6 t/m 12 sept. Jl.
Dit jaar heeft de collecte het mooie bedrag van 1.170,76 euro opgebracht. Wij
zijn blij dat onze collectanten ondanks de bijzondere tijd, toch voor het
Spierfonds hebben gecollecteerd. Hebt U de collectebus gemist, dan mag u het
statiegeldbonnetje deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus bij onze
Jumbowinkel in Winssen. Alle collectanten Hartelijk Dank voor Jullie inzet en
dank aan alle gulle gevers.
Graag tot volgend jaar. Nms. Allen Gerry Schreven.

Naast de H. Antonius van Paduakerk in Winssen
ligt een fraaie historische dorpsboomgaard. Iedere
zaterdagmorgen en in de maanden dat het licht het
toelaat op de woensdagavond, wordt er door
vrijwilligers van Stichting Dorpsboomgaard ‘t
Groene Hart Winssen hard gewerkt om deze
boomgaard te onderhouden. Het werk bestaat
voornamelijk uit het snoeien van de bomen, het schoonhouden van de
meidoornhaag, het maaien van het gras en het plukken van het fruit. In de
boomgaard worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, maar om
ongedierte te bestrijden zijn er mezenkastjes opgehangen. Door het prachtige
(voorjaars- en zomer) weer en het goede snoeiwerk aan de bomen is er dit jaar
weer een grote oogst binnengehaald en het meeste fruit wordt geperst bij
Haneman Biofruit te Winssen. De opbrengst van de verkoop van dit sap komt
ten goede aan de dorpsboomgaard en wordt gebruikt voor o.a. aanschaf van
materialen en gereedschap dat benodigd is voor het onderhoud van de
boomgaard.

Collecte Nierstichting
Ruim 40.000 vrijwilligers collecteerden van 13 tot en met 19 september in
heel Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting. In Winssen
bracht dat maar liefst € 1069,50 op! Daarbij nog niet eens meegeteld het
bedrag dat Winssenaren hebben overgemaakt middels de QR-code. Alle
bijdragen helpen om het welzijn van nierpatiënten te verbeteren. En dat is hard
nodig, want leven met een nierziekte beperkt je enorm.
Collectanten essentieel: De Nierstichting krijgt geen structurele financiële
steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten
uit de collecteweek zijn dan ook erg essentieel voor het werk van de
Nierstichting. Een compliment aan de collectanten die in coronatijd met de
collectebus in de hand op pad gingen of zorgden voor verspreiding van
donatiefoldertjes. Uiteraard ook grote dank aan alle gulle gevers. Want elke
bijdrage helpt ons zodat we nierpatiënten hun leven terug kunnen geven. We
zijn ontzettend blij met (en als Winssenaren ook wel trots op) deze opbrengst.
Ook volgend jaar hopen wij weer op ieders sympathieke steun te kunnen
rekenen. We kunnen nog wel collectanten gebruiken. Want 7 collectanten
voor het hele dorp is eigenlijk te weinig. Wil je ook actief meehelpen voor dit
goede doel? Laat het even weten aan de collectecoördinator!
Namens de Nierstichting, Sjaak Gerrits, collectecoördinator (06-29015044)
Collectant gemist? Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan
alsnog een donatie doen op www.nierstichting.nl. Doneer en help mee om
nierpatiënten hun leven terug te geven.
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Het appelsap vermengd met een vleugje peer zit verpakt in 3 liter pakken en
kost € 6,-- per pak. Het boomgaardsap is, zolang de voorraad strekt, te koop
bij Theo Cobussen (06 -23362536), Bongerd 35 te Winssen. Er kan met pin
betaald worden (graag zelfs).
Wilt u dit heerlijke Winssense sap ook graag een keer proberen en/of draagt u
Stichting Dorpsboomgaard ’t Groene Hart Winssen een warm hart toe? Wacht
dan niet te lang en kom snel sap kopen. Lekker om zelf van te genieten of leuk
als cadeau of bedankje! En bent U geïnteresseerd in ons werk kom dan gerust
op zaterdagochtend een kijkje nemen in de boomgaard. Helaas is het nu gezien
de maatregelen m.b.t. COVID-19 lastig, maar U bent in de toekomst bij
“normale” omstandigheden van harte welkom. We kunnen zeker nog hulp
gebruiken!
Stichting Dorpsboomgaard ‘t Groene Hart Winssen
Bezoekadres boomgaard: (nabij) Notaris Stephanus Roesstraat 37, Winssen
Emailadres: info@hetgroenehartwinssen.nl
Website: www.hetgroenehartwinssen.nl
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Kort-kort–kort, Winssen in het nieuws met:
Drieduizend nieuwe huizen in Beuningen komen vooral in de kleinere
dorpen - Duizenden woningen erbij: Winssen 2 keer zo groot. In de
Gelderlander van maandag 31 augustus jl. een grote tekening van de
zoekgebieden van de nieuwbouwwoningen in Beuningen. De gemeente heeft
bekend gemaakt waar de nieuwe woningen die ze willen gaan bouwen terecht
komen. Dat is vooral in de kleine dorpen maar vooral Winssen staat aan de
vooravond van een enorme groeispurt. Het gaat om een mix van woningtypes
koop en huur, goedkoop en duur. Ze zijn vooral bedoeld voor de mensen van
buiten de regio om de bevolkingsgroei in de regio Arnhem-Nijmegen op te
vangen. In Winssen zou het grootste zoekgebied liggen ten zuiden van het
dorp tot aan de nieuwe plas Geertjes golf en de Maas en Waalweg. Winssen
zou er dan tussen de 500 en 1500 huizen bij krijgen. Bij een gemiddelde
bezetting van 2 personen per huishouden is de kans groot dat het
inwonersaantal verdubbelt.
Groeidorp / Nieuwe buren zijn welkom in Winssen: In de krant van 1
september een grote mooie foto van de kerk en de kiosk in Winssen. Over 10
jaar is Winssen misschien wel 2 keer zo groot als nu. De verslaggever van de
Gelderlander heeft een aantal; mensen geïnterviewd en de opmerkingen zijn:
de rust is hier heel fijn maar wat reuring is ook goed, mooi voor de jongeren
die hier willen blijven, jammer dat de klassen groter worden, de “import” gaat
straks ook gebruik maken van clubs en activiteiten, slim bouwen en de
nieuwelingen betrekken bij het dorp wordt essentieel, moet niet te snel gaan,
geen dorp langs een dorp, moet geen kolossaal dorp worden, nieuwe mensen
brengen ook weer nieuw leven. Al met al zien de dorpsbewoners weinig
bezwaren tegen deze grote uitbreiding.
Idool op school: Zanger Rolf Sanchez bezocht De Wegwijzer in Winssen
dankzij meester Jesper. Op de buitenpagina van de Gelderlander van vrijdag
18 september jl. een grote foto van zanger Rolf Sanchez meester Jesper en
kinderen van groep 7 en 8 van De Wegwijzer. Rolf Danchez is niet meer weg
te denken uit de Nederlandse hitlijsten. Met zijn solonummer Más Más Más
scoorde hij deze zomer een nummer 1 hit. Dat was meester Jesper niet
ongemerkt gebleven. Hij nam met de leerlingen het dansje op uit de videoclip
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van Más Más Más en plaatste dit op Tik Tok. Dat filmpje zorgde ervoor dat de
ster zelfs langs kwam. De leerlingen mochten Rolf allerlei vragen stellen en
toen was het showtime. Ze rennen met z’n allen naar buiten en dansen het
dansje uit de videoclip samen met Rolf Sanchez.het was voor allemaal een dag
om nooit meer te vergeten!
Kunstroute Beuningen, Braaf in de rij ivm Corona voor het volgend
atelier. In de krant van 21 september jl. de mededeling dat de kunstroute door
ging maar de kunstenaars moesten hun woning wel corona proof maken en
mochten niet te veel mensen toelaten. 3 foto’s van Winssense kunstenaars te
weten: de eerste is Marie-José Mol van de Van Heemstraweg. Zij maakt
aquarellen en is blij dat de kunstroute door gaat. Als er meer als 6 mensen bij
haar komen moeten ze even wachten. De tweede foto is Kris Waumans. Zij
woont nog maar kort in Winssen aan de Poelsestraat en doet voor de eerste
keer mee aan de kunstroute. Bij de ingang staat een pompje met
desinfecterende gel. Kris schildert zowel portretten als abstract. De derde en
laatste foto is van Riëtte van Dijk uit de Poelsestraat. Zij maakt schilderijen
van wonderlijke wezentjes van was. Zowel mens- als dierfiguren die ze van
oude knuffels maakt.
Nieuwe coronamaatregelen treffen ondernemers hard in portemonnee.
Afzeggingen in horeca, theaters willen ontheffing.
In de krant van 30 september jl. een grote foto van café Daan met een aantal
Winsenaren die van tijd tot tijd bij Daan bijeenkomen om het wel en wee van
Winssen in de gaten te houden en te bespreken. Horecaondernemers moesten
maandagavond snel schakelen toen premier Rutte de nieuwe maatregelen
aankondigde. In een café of restaurant ruimte mogen nu nog maar 30 mensen
zitten en om 21.00 uur moet de deur dicht voor nieuwe gasten en om 22.00
uur is het sluitingstijd. Daan Willems van café Daan zou het zelfs accepteren
als zijn café weer helemaal dicht moest. Vooral de vroege sluitingstijd doet
pijn want in de laatste uurtjes moet je het verdienen vindt hij.

Oud Winssen

Mimi van den Broek

In de Tweede Wereldoorlog woonde er tegenover hotel-restaurant “de Tuin”
aan de Van Heemstraweg Toon van den Broek weduwnaar van Helena
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DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN
datum
"feest"
za 31 okt

tijd

H. Johannes de Doper
Ewijk
pastor

koor

Allerzielen

19:00
10:00

zo 1 nov

tijd

19:00

WoCo
(Allerzielenviering)
WoCo
(Allerzielenviering)

LGK (enkelen)

10:00

H. Cornelius
Beuningen
pastor
pastoor Ruud Roefs
(Allerzielenviering)
pastoor Ruud Roefs
(Allerzielenviering)

koor

zo 8 nov
za 14 nov

Jan Tel

zo 15 nov

10:00

pastoor Ruud Roefs

10:00

em. past. Jan de Waal
(Allerzielenviering)

AK

19:00

em. past. Jan de Waal
(Allerheiligen viering)

AK

10:00

em. past. Ton van Balveren

AK

10:00

WoCo

OC

10:00

pastoor Ruud Roefs
(Christus Koning /
St.Cecilia /
Patroonsfeest H.Andreas)

LGK (enkelen)

32e zondag door
het jaar

33e zondag door
het jaar

koor

Jan Tel

ma 2 nov
za 7 nov

tijd

H. Andreas
Weurt
pastor

LGK (enkelen)

19:00

pastoor Ruud Roefs

10:00

pastoor Ruud Roefs

19:00

WoCo

N.Adriaans
& Schola

10:00

WoCo

M v/d Ven

za 21 nov
zo 22 nov
za 28 nov
zo 29 nov
ma 30 nov
za 5 dec
zo 6 dec

Christus Koning

1e zondag
Advent

10:00

em. past. Ton van Balveren

LGK (enkelen)

19:00

pastoor Ruud Roefs

10:00

pastoor Ruud Roefs

Andreasviering

10:00
19:00

2e zondag
Advent

19:00

em. past. Harry van Dooren

10:00

em. past. Harry van Dooren

em. past. Jan de Waal
(Sinterklaasviering)
pastoor Ruud Roefs &
em. past. Jan de Waal

AK
AK

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!
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Wattenberg. Hun dochter Wilhelmina (Mimi) Ant. Jovina v.d. Broek * Wi.
19-03-1928, moest na het overlijden van moeder (Wi.06-11-1935) thuis
hoofdzakelijk voor het huishouden zorgen.
In de grote schuur behorende bij genoemd hotel bevonden zich in 1944 enkele
onderduikers die zich hadden onttrokken aan de door de Duitse overheerser
ingestelde arbeidsinzet.
Die onderduikers waren Jo Sewalt die wij nog kennen toen hij na de oorlog
zich in Winssen als kapper vestigde; Wim van der Meer die later in Deest op
de scheepswerf als tekenaar werkte; Thé Sewalt zijnde een neef van Jo en er
was daar nog een onderduiker waarvan de naam niet meer bekend is.
Ook hield zich een onderduiker schuil in den woning van de kleermaker Van
Mil die tegenover het hotel woonde. Van die onderduiker is alleen de
voornaam Bernard van bekend.
Als het in de avond donker geworden was dan lieten die onderduikers zich
nog wel eens in het openbaar zien.
Zo had Wim van der Meer in de avond al enkele keren een praatje gemaakt
met toen zestienjarige Mimi van den Broek. En daar bleef het niet bij zij
kregen een beetje verkering en werd er gezoend. Maar dat ging allemaal
stiekem.
Mimi schreef mij in het verleden een brief en vertelde daarin een vrijpartijtje
met Wim, het volgende;
“Ondertussen vertoonden de onderduikers zich weer in het openbaar. Ik had
genegenheid opgevat voor een van hen, en dit was wederzijds. De afspraakjes
op de avonden waren stiekem omdat mijn vader zuinig was op zijn dochter.
Onder voorwendsel dat ik naar mijn buurmeisje ging konden we even samen
zijn. Het was die avond slecht weer, sneeuwstorm en steenkoud. We besloten
onderdak te zoeken. Vlak bij mijn ouderlijk huis was een kruidenierswinkel
annex tabakszaak met een veranda voor het huis. Deze zaak was van postbode
Jan Loeffen aan de Van Heemstraweg. Toen we daar in het pikdonker met de
straatlantaarns maar op halve sterkte stonden ging de deur open. Een daar
gelegerde geallieerde soldaat gooide een emmer leeg tegen ons aan. De
inhoud was van onbestendige aard want. We stonken verschrikkelijk. Mijn
vriend Wim stond te soppen in zijn klompen. Met een sorry ging de deur dicht
en wij dropen letterlijk en figuurlijk af. Hij naar zijn onderduikadres en ik
naar huis”.
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Tot zover MIMI.
Na de bevrijding van Nederland kregen Mimi en Wim vaste verkering waar
vader Toon v.d. Broek mee instemde. Zij zijn in Delfzijl getrouwd in de St.
Josephkerk op 05-08-1947. Dat was in de geboorteplaats van Wim (* 28-121922). Wim had toen al werkzaam op de scheepswerf in Deest.
Na de huwelijkssluiting zijn Mimi en Wim in een houten woning gaan wonen,
staande achter het ouderlijke woning huis van Mimi aan de Van Heemstraweg.
Deze houten woning was grotendeels door Wim zelf ontworpen en de bouw
werd geregeld door de scheepswerfdirectie.
Nadat een paar jaar later deze noodwoning door Mimi en werd verlaten is die
verplaats naar de Leesgstraat tegenover de woning van de familie Van
Bokhoven. De erste bewoners daar was het jonge paar Gerardus (Grad) van de
Heuvel-Anna Elbers. Toen die later elders gingen wonen kwam er te wonen
het echtpaar Jozef Groenen-Dien Beekhuijzen. Zowel Grad als Jozef waren
werkzaam op de scheepswerf in Deest.
©Bart Wattenberg JOzn. Beethovengaarde 144 Oss 5344 CK.

Op de foto: links Mimi van de Broek rijdende op de huidige Notaris Stph.
Roesstraat met de op de achtergrond het woonhuis met winkel van Albert
Gradussen. Rechts het pand met veranda van de postbode Jan Loeffen aan de
Van Heemstrabaan(weg). Fotocollectie Bart Wattenberg JOzn.
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niet na te denken. Hij zei - zoals alleen Piet dat kan: ‘Ik ga dat regelen, en het
kumt goed’

Ewijk
Ewijk

En het kwám goed. Van alle leden van de kerkhofploeg is Piet het meest op
het kerkhof aanwezig. Hij houdt zich onder meer bezig met het bijhouden en
schoonmaken van het hele terrein rondom de oude toren. Onnodig te zeggen
dat dat er altijd prima bij ligt. Piet werd tevens medebeheerder van het
kerkhof. Wie vragen heeft omtrent graven of zerken kan dus bij Piet terecht –
en krijgt altijd antwoord. Ook heeft Piet zich sterk gemaakt om onze Indische
gerepatrieerde overledenen een mooie laatste rustplaats te bereiden. Dat – zo
vond Piet – waren we deze mensen verplicht.

Piet Thomassen gehuldigd
Bij dezen geven ondergetekenden te
Piet Thomassen
gehuldigd

De behoefte aan vrijwilligers
voor ons kerkhof bleef
bestaan. En ook hier komen
we Piet weer tegen. Zoals
Arnold Megens al te werk
ging, ging ook Piet aan de
slag en wist hij weer nieuwe
krachten te werven: onder
meer zijn broer Henk, Ton
van Gemert en Mario de
Waal. Helaas is Mario vorig
jaar overleden. Tijdens de
werkzaamheden gaat het er
vanzelfsprekend serieus aan
toe, maar tijdens de pauze op
de pastorie wordt onder het
genot van een bakje koffie
Ewijks wel en wee uitvoerig
besproken. Dat er daarbij ook
flink gelachen wordt, kan
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In 2007 werd Piet benaderd door de heer Arnold Megens. Arnold was in die
jaar en dag van harte inzet.
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kwam hij ook bij Piet Thomassen terecht. Lang hoefde Piet
niet na te denken. Hij zei - zoals alleen Piet dat kan: ‘Ik ga dat regelen, en het
En het kwám goed. Van alle leden van de kerkhofploeg is Piet het meest op
kumt goed’

Van de pastorie gaan we naar de sacristie. Ook daar bewijst Piet ons
regelmatig goede diensten als acoliet (‘senior-misdienaar’). Piet is dan met
name tijdens uitvaartdiensten de rechterhand van de priester. Zo hanteert hij
tot groot eigen genoegen het wierookvat (waarbij niet gekeken wordt op wat
wierook meer of minder …) en het wijwatervat met bijbehorende kwast. Ook
op het water wordt door Piet niet bezuinigd
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In de maand december is Piet ook betrokken bij de opbouw van de kerststal,
wat alles bij elkaar toch een hele klus is. Piet is een man van principes: hij
vindt dat het kindje Jezus goed te zien moet zijn, zo niet dan moet er een
schijnwerper op worden gezet. In 2018 lag het kindje zeer tegen Piets zin in
het aardedonker, waarop Piet tegen zijn broer Henk zei: ‘Hedde gij thuis
misschien nog iets liggen?’ Het eind van het (kerst)lied: een bouwlamp aan
een draadje, een schroef in de muur en een kindje dat baadde in een zee van
licht. Piet ontpopt zich met kerstmis ook als een echte regisseur: de schaapjes
worden op tijd weer uit de stal gehaald, want voordat de nachtmis begint,
moeten Maria en Jozef er wel in kunnen met hun ezel. Daarna wordt het
kindje Jezus in zijn kribje gelegd, en dan pas kan de Nachtmis beginnen!
Het bovenstaande verhaal af en toe een beetje luchtig, maar dat past juist bij
Piet! Moge duidelijk maken dat we Piet enorm waarderen. Niet alleen als
vrijwilliger die zich trouw en belangeloos inzet voor onze
geloofsgemeenschap, maar ook en vooral om de mens die hij is. Een man van
goud met een hart van goud, op wie je nooit tevergeefs een beroep zult doen!
Als iemand een Gemeentelijk onderscheiding verdient is Piet het wel.
Namens de geloofsgemeenschap Ewijk (H. Johannes de Doper),
Antoon Fleuren (lid van de contactraad)
Arno Spin (lid van de contactraad)
Pastor Ruud Roefs (pastoor van de parochie H. Johannes XXIII)
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(Top)Sport
Corona houdt de gemoederen nogal bezig. Ze dringt door in werk, privé, vrije
tijd en maatschappij. Dwingt ons de hele boel lam te leggen. We worden na
ruim een half jaar ook wat burgerlijk ongehoorzaam en kunnen nauwelijks het
geduld opbrengen om alle maatregelen op te volgen. Toch zal dat moeten
willen we corona eronder krijgen. Met vereende krachten. Nu een tweede golf
corona over ons heen komt moeten we eens temeer uiterst voorzichtig zijn.
Geen massa uitjes meer, geen borrel in de kroeg, mondkapjes voor en
afgesloten worden van de wereld. Het enige contact met de buitenwereld
lijken de persconferenties te zijn die premier Marc Rutte samen met Hugo de
Jonge belegt voor de camera op TV. In mijn geval leidt dat thuiswerken,
thuisblijven en een mondkapje dragen. En met niet meer dan 30 personen een
groepsactiviteit bezoeken. De maatschappij is ontwricht.
Wat rest is tv kijken, maar ook daar slaat corona toe. Je ziet slechts kleine
bijeenkomsten met mensen die anderhalve meter uit elkaar zitten of staan. De
tribunes bij het voetbal zijn in die zin ook kort gevuld geweest en nu alweer
gewoonweg verboden omdat het publiek zich niet aan de regels kon houden.
En Mark maar persconferenties geven. Met de gebarentolk op de achtergrond.
Omdat we anders toch niet luisteren?
Toch blijven we een land van sporten. We moeten zelf blijven bewegen en we
mogen blijven genieten van (top)sport op TV. Of het nu Tour de France is,
(eredivisie)voetbal, Daphne Schippers, andere atletiek or whatever. Sport
verbroedert zeggen ze dan, maar soms vind ik dat ze polariseert. Het gaat niet
meer om de sport, maar om het verslaan van de tegenstander. En daarvoor
moet alles wijken. Als rechtgeaarde chauvinist kies ik altijd voor de
Nederlanders in elke tak van sport, ook al boeit me die voor geen anderhalve
meter. Zo heb ik in die zin een paar jaar terug gezien dat Epke Zonderland aan
de rekstok zwaaiend en zwierend op een onmogelijk geachte manier de
felbegeerde titel veroverde. “Hij staat!!!” roept de commentator nog steeds in
mijn herinnering. Toch vraag ik me soms wel eens af of hij daarmee niet ook
een grens overschrijdt. De grens tussen topsport en kunst. Was zijn
rekstokoefening niet een beetje overdreven? Ga het bij andere sporten niet net
zo? Roept corona ons niet terug van dergelijke uitspattingen? De toekomst zal
het leren.
Theo Coenders
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voor elkaar. In de diversiteit van mensen ben ik in alle lagen zoals we dat zo
mooi durven uitdrukken, mensen tegengekomen.
Jong, oud, bedroefd, vreugdevol, met vragen maar ook met antwoorden op
mijn vragen.
Toen ik pas in Weurt begon brak er brand uit in de pastorie. De flexibiliteit en
de elasticiteit van de bevolking van Weurt heeft ertoe geleid dat we de pastorie
hebben kunnen opbouwen en maken tot een parochieel centrum. Waar plaats
is voor twee Maristen waar wij als geloofsgemeenschap onze eigen ruimtes
hebben en waar wij heel veel activiteiten tot op de dag van vandaag hebben
mogen ontplooien en mogen doen.
Het voorgaan in vieringen was voor mij iedere week weer opnieuw
vreugdevol. Kleine groep of grote groep, het was goed.
De diverse uitvaarten hebben heel veel indruk op mij gemaakt. Iemand vanuit
Weurt uitgeleide doen, betekende dat de belangstelling vanuit Weurt aanwezig
was. Huwelijken die ingezegend mochten worden waren vreugdevolle
gebeurtenissen. Dopen waren schitterende vieringen waarin kinderen aan de
hand van hun ouders binnen de geloofsgemeenschap opgenomen gingen
worden. Maar ook het sacrament van de zieken uitdelen aan mensen die
daarom vroegen. Het brengen van de zieken communie wat later minder voor
kwam door mijn handicap. Maar ook de vieringen met de Zonnebloem, de
vieringen met de carnavalsvereniging en de vieringen met de
Seniorenvereniging, de pensionado’s. Het was altijd goed.
Als ik dan terugkijk dan denk ik dat de geur van Weurt aan mij kleeft. Dat wij
er samen steeds een levendige en levende gemeenschap van hebben kunnen
maken.
Het coronavirus is hopelijk van voorbijgaande aard. Maar wij zijn er nog lang
niet. Wij moeten minimaal 1,5 meter afstand nemen en misschien moeten wij
zelfs wat dingen loslaten die we nu op dit moment weer doen. Daarom wil ik
langs deze weg iedereen heel hartelijk danken. Met name de werkgroepen die
binnen onze geloofsgemeenschap werkzaam zijn en het mogelijk maken om
één te kunnen zijn in diversiteit. Om zo op weg te kunnen blijven gaan en
samen het leven te maken tot wat het geeft. Laten wij op deze manier met
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elkaar verder optrekken. Omdat het niet mogelijk is om iedereen op dit
moment toe te laten tot een afscheidsviering van mijn pastoraat binnen Weurt
heb ik besloten om het via de weg van een brief te doen. Dat was niet
gemakkelijk. Want ik weet dat als wij zo’n viering hadden gehouden, het
kerkje te klein geweest zou zijn door de geldende corona-maatregelen. Maar
ik wil iedereen op deze wijze toch zeggen “de kerk is gevuld met jullie zijn”.
Want jullie zijn de levende stenen om kerk te kunnen zijn en te kunnen
opbouwen, alle jaren, alle eeuwen door.
Het is niet zo dat het alleen maar aan het gebouw ligt, het ligt aan de mensen
die de kerk vormen. Hoe divers ook. Maar dat wij in de Handelingen van de
apostelen lezen dat de Syrische Eunich hulde wil brengen aan zijn God in
Jeruzalem. Dat hij op de terugweg, lezend in de profeet Jesaja, uitleg krijgt
van de apostel Filippus en komt tot het geloof, wordt daar iets zichtbaar. Het
wordt zichtbaar dat God door mensen gestalte krijgt. God heeft geen blanke
kleur, geen zwarte kleur, heeft geen gele kleur en geen rode kleur. God is en
wordt zichtbaar daar waar mensen elkaar durven ontmoeten in diversiteit.
Ik wens u allen het beste. Maar als u denkt, ja maar pastor de Waal u bent
priester in eeuwigheid, hoe nu? Ik ben inderdaad priester in eeuwigheid maar
in Weurt zijn we er onderhand ook aan gewoon dat een pastoor niet eeuwig
verbonden blijft. Ook een pastoor kent tijden van werken en te rusten gaan.
Zoals de psalmist zegt, mijn Herder leidt mij langs grazige weiden en laat mij
rusten. En dan trekken wij verder.
Ik zal geen nieuwe opdracht krijgen van de bisschop om reden dat ik wel
degelijk mijn emeritaat heb aangevraagd en gekregen. Ik zal wel als pastoor
Roefs mij daarom vraagt en daar hebben wij al afspraken over gemaakt, nog
regelmatig in Weurt dienstdoen. Ik hoop dat we na verloop van tijd ook weer
als zingende gemeenschap God kunnen loven en eren.
Dank je wel mensen en mogelijk ergens nog tot ziens. Dank voor alles, dank
voor alles en voor iedereen.
Uw Herder in ruste, Jan de Waal, Schoolpad 54, 6644 CP Ewijk
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Pastor Jan de Waal met emeritaat
Sinds april van dit jaar is Jan de Waal, pastor van de parochie en later de
geloofsgemeenschap H. Andreas Weurt, met emeritaat. Het Latijns woord
‘emeritaat’ is niets anders dan het met pensioen gaan van o.a. een geestelijke.
De gangbare betekenis in het Nederlands is 'rustend' of 'in ruste'.
In de beginjaren van het nieuwe millennium was het toenmalige Weurtse
parochiebestuur op zoek naar een nieuw aanspreekpunt in haar
parochiegemeenschap. Dit nieuwe aanspreekpunt werd gevonden in de
Ewijkse pastoor Jan de Waal. Vanaf 1 januari 2006 was hij niet alleen dat
nieuwe aanspreekpunt maar ook voorzitter van het parochiebestuur H.
Andreas. Jan de Waal was als pastoor al voor zijn officiële aanstelling in de
Weurtse parochiegemeenschap vertrouwd met Weurt en haar parochianen. Hij
ging al regelmatig voor in de Weurtse vieringen en was o.a. ook al betrokken
bij de voorbereiding van de eerste communicanten. Het toenmalige
parochiebestuur heeft er veel energie in gestoken om deze samenwerking met
Jan de Waal voor de Weurtse geloofsgemeenschap verder te intensiveren en
was toentertijd zeer content met zijn aanstelling als pastor van Weurt.
Zoals het parochiebestuur in die tijd schreef betekende de aanstelling van Jan
dat hij als pastor vanaf 1 januari 2006 de verantwoordelijkheid droeg voor de
dagelijkse liturgische en pastorale taken in onze parochie. Zo zou hij onder
meer opnieuw de Werkgroep Eerste Communie begeleiden en nu ook de
Werkgroep Vormsel. In die tijd besteedde de Gelderlander in een interview
aandacht aan zijn aanstaande installatie als pastor. Daarin liet Jan zich het
volgende ontvallen ‘In de kerk moet ruimte zijn voor iedereen. Daar maak ik
zelfs het altaar voor vrij.’ Vele carnavalsmissen en sinterklaasmissen vonden
onder zijn bezielende leiding plaats op het altaar in de Weurtse kerk. Jan bleek
een mensenmens te zijn en door zijn makkelijke toegankelijkheid wist hij zich
in korte tijd één te voelen en te zijn met de Weurtse geloofsgemeenschap en
haar vele vrijwilligers.
Jan was graag gezien op o.a. de donderdagochtend. Vanuit de Weurtse
pastorie waren op die vaste ochtend vele vrijwilligersgroepen voor, in en rond
de kerk actief. Stipt om tien was er koffie en kwamen de vele verhalen,
klachten en opmerkingen onder en over elkaar los. Met een goed luisterend
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oor en dito advies slaagde Jan erin om de sfeer onder de vrijwilligersgroep zo
goed mogelijk te houden.
Door zijn handicap met een door de jaren heen sterk verminderd
gezichtsvermogen, zou zijn functioneren als pastor zonder deze vele
vrijwilligers niet mogelijk geweest zijn. In de kerk op het altaar, buiten
rondom de kerk en in de pastorie en haar tuin, wist Jan met behulp van vele
vrijwilligers zijn weg goed te vinden. Met grote precisie wist Jan als geen
ander de plaats van vele interieurstukken in de kerk en de pastorie te duiden.
In het begin heeft u kunnen lezen dat het Latijns woord ‘emeritaat’ niets
anders is dan 'rustend' of 'in ruste' zijn. Maar voor Jan de Waal gaat dat niet
op. Hij blijft betrokken bij het wel en wee van de Weurtse
geloofsgemeenschap. De eerste en - waar van toepassing - de vijfde zondag,
zal Jan voorgaan in de vieringen in de Weurtse kerk. Ook bij rouw en trouw
zal hij op verzoek beschikbaar blijven. Daarnaast hoopt Jan dat hij - samen
met de Weurtse vrijwilligers - nog vaak zijn geliefde Duitse Kevelaer kan
blijven bezoeken.
Het parochiebestuur en de huidige contactraad zijn samen met de Weurtse
geloofsgemeenschap veel dank verschuldigd aan Jan de Waal. In zijn persoon
heeft de Weurtse geloofsgemeenschap tot op de dag van vandaag een eigen
pastor gehad en nu dus een eigen emeritus pastor.
De contactraad H. Andreas Weurt

Geloofsgemeenschap Weurt neemt afscheid van haar
Andreasblad
In 1963 zag het parochieblad van de Weurtse Andreasparochie haar
levenslicht. Elke week werd dit blad met parochienieuws gedrukt en in Weurt
verspreid. In het begin van haar bestaan werden 300 exemplaren gedrukt met
in latere jaren een top van bijna 1.000 exemplaren. Onder
verantwoordelijkheid van vele pastores veranderde de inhoud van dit blad van
karakter. Naast nieuws over parochieaangelegenheden werd dit blad ook
veelvuldig gebruikt voor berichtgeving van en over plaatselijke verenigingen.
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Het ‘Parochieblad St. Andreasparochie Weurt’ werd een belangrijk
bindmiddel voor haar parochianen.
Met de op 1 januari 2015 in werking getreden fusieparochie H. Johannes
XXIII werd ‘Rondom Johannes’ hét parochieblad voor haar vier
geloofsgemeenschappen. Het zelfstandige Weurtse parochieblad kreeg in die
tijd met 'Het Andreasblad' een nieuwe naam en ging in haar traditie verder.
Maar de jaren van een ‘zelfstandig Weurts parochieblad’ waren geteld.
In de eerste maanden van dit jaar werd in ons Andreasblad op verschillende
momenten geschreven over het beëindigen van het Andreasblad. Het bericht
was toen dat dit blad op 2 mei voor de laatste keer zou worden uitgegeven. De
verschillende werkgroepen werden gevraagd om een tekstbijdrage te leveren
voor de laatste uitgave van ons Andreasblad. Hiermee hoopte de contactraad
een uniek laatste Andreasblad aan de Weurtse geloofsgemeenschap te kunnen
aanbieden.
Maar … de Coronacrisis bepaalde o.a. dat de op zondag 26 april geplande
afscheidsviering van Jan de Waal als pastor van Weurt werd afgelast. Het leek
de contactraad geen goed moment om onder de strikte beperkingen van de
Coronatijd waarin wij als geloofsgemeenschap leefden een uitgebreid laatste
Andreasblad uit te brengen. De contactraad had toen de hoop om in het najaar
een nieuwe datum te prikken voor het afscheid van Jan de Waal als pastor van
de Weurtse geloofsgemeenschap. De contactraad vond de dan te plannen
afscheidsviering van Jan de Waal een bijzonder geschikt moment om nog een
allerlaatste maar waardevolle editie van het Andreasblad uit te geven met
daarin opgenomen alle tekstbijdragen van de werkgroepen van de Weurtse
geloofsgemeenschap.
Maar ook in dit najaar bleef de Corona crisis allesbepalend en bleek het
organiseren van een afscheidsviering voor Jan de Waal als pastor van de
Weurtse geloofsgemeenschap helaas niet mogelijk. Jan zelf heeft de
figuurlijke knoop doorgehakt om helemaal af te zien van een afscheidsviering.
Inmiddels heeft Jan de Waal met een persoonlijke afscheidsbrief het woord
gericht tot ‘zijn Weurtse geloofsgemeenschap’. De contactraad heeft - mede
door het definitief afzien de afscheidsviering door Jan zelf - besloten om geen
laatste editie van het Andreasblad meer uit te geven.
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De contactraad H. Andreas Weurt spreekt haar grote waardering uit voor de
initiatiefnemers van destijds, de verschillende redactieleden door de jaren
heen, de verschillende betrokken vrijwilligers en de verschillende
werkgroepen die tot op het laatst bereid waren het ‘Parochieblad St.
Andreasparochie Weurt’ en later ‘het Andreasblad’ van kopij te voorzien. Ook
de werkgroep typisten, de drukkers van dit blad en haar bezorgers worden
meegenomen in deze loftuitingen.
De contactraad H. Andreas Weurt

Parochieblad “Het Andreasblad”
Zoals u in deze uitgave van het parochieblad Rondom Johannes hebt kunnen
lezen, zal helaas het allerlaatste Andreasblad niet meer verschijnen. Ook ik
had een bijdrage aangeleverd die niet meer geplaatst wordt, maar gelukkig wel
geplaatst kan worden in dit parochieblad, Rondom Johannes.
Het Parochieblaadje
Bij ons thuis was het (vroeger) gewoonlijk om het parochieblaadje rond te
brengen in de straat waar je ook woonde. Jarenlang hebben wij (één van

mijn zussen en ik) dit in onze (Scharse)straat iedere week bezorgd en
één keer in de maand kwamen we met het gekleurde ijzeren
boerenleenbank/rabobank busje aan de deur om een bijdrage (centje) te
vragen voor het parochieblad. We namen dan meestal een tas mee
omdat we bij de meeste mensen bij ons in de straat ook iets lekkers
kregen; een mars, een koetjesreep, een rolletje rang, een koekje en bij
sommige mensen kregen we zelfs één gulden. Mijn moeder heeft mij
een paar jaar geleden het parochieblaadje gegeven toen ik geboren ben
(1964). Zelfs dat stond er in. Ook heb ik nog een sinterklaasgedicht wat
ik ruim 40 jaar geleden gekregen heb omdat ik het parochieblaadje
rondbracht. Zelf heb ik bijna 20 jaar het parochieblad verzorgd/getypt.
Dit gebeurde in de pastorie. Ik heb in verschillende kamers van de
pastorie het parochieblad getypt. We hadden toen nog geen wifi en
moesten toen nog inbellen wat veel tijd kostte en dus lang duurde.
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Zodra er verbinding was viel alles weer uit, konden we weer opnieuw
Zodra er verbinding was viel alles weer uit, konden we weer opnieuw
beginnen…
beginnen…

Toen de brand (in 2005) in de pastorie uitbrak hebben we zelfs bij José
Toen de brand (in 2005) in de pastorie uitbrak hebben we zelfs bij José
Veenman thuis het parochieblad uitgewerkt. Mensen gaven de
Veenman thuis het parochieblad uitgewerkt. Mensen gaven de
handgeschreven berichten bij de pastorie of bij mij thuis af zodat alles weer
handgeschreven berichten bij de pastorie of bij mij thuis af zodat alles weer
getypt kon worden. Onze kinderen (inmiddels 18+) hebben vanaf dat ze heel
getypt kon worden. Onze kinderen (inmiddels 18+) hebben vanaf dat ze heel
klein waren het parochieblad ook rondgebracht en doen dit nog steeds. Toen
klein waren het parochieblad ook rondgebracht en doen dit nog steeds. Toen
zij nog jong waren en ze het (maandelijkse) busje weer inleverde op de
zij nog jong waren en ze het (maandelijkse) busje weer inleverde op de
pastorie, kregen ze van Willy Föllings een lekkere twix en met sinterklaas lag
pastorie, kregen ze van Willy Föllings een lekkere twix en met sinterklaas lag
er voor alle drie een cadeautje op de tafel van de pastorie met hun naam erop
er voor alle drie een cadeautje op de tafel van de pastorie met hun naam erop
als bedankje voor het bezorgen van het parochieblad. Dat vonden ze geweldig.
als bedankje voor het bezorgen van het parochieblad. Dat vonden ze geweldig.
Dit zou de laatste uitgave van “ons Weurts” parochieblad het Andreasblad zijn
Dit zou de laatste uitgave van “ons Weurts” parochieblad het Andreasblad zijn
die we zeker zullen gaan missen, maar laten we proberen om van het Rondom
die we zeker zullen gaan missen, maar laten we proberen om van het Rondom
Johannes toch weer ons parochieblad te maken.
Johannes toch weer ons parochieblad te maken.
Bernadette Faber-Winnemuller
Bernadette Faber-Winnemuller

Wensboom
Wensboom

Beste mensen, Vanaf eind oktober zal er naast de Calvarieberg bij de
Beste mensen, Vanaf eind oktober zal er naast de Calvarieberg bij de
Andreaskerk een grote blauwspar staan.
Andreaskerk een grote blauwspar staan.

Foto's: Virginia Bartels
Foto's: Virginia Bartels
Het is de bedoeling dat we daar samen een wensboom van gaan maken.
Het is de bedoeling dat we daar samen een wensboom van gaan maken.
Iedereen die daar behoefte aan heeft, mag daar een persoonlijke boodschap in
Iedereen die daar behoefte aan heeft, mag daar een persoonlijke boodschap in
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hangen. Ik denk bijv. aan een mooi gedicht, foto, een brief of een andere
persoonlijke herinnering van of aan iemand die u zeer dierbaar is. U mag hem
zelf ophangen of kom anders op donderdagmorgen naar de pastorie. Van
negen tot elf uur zijn er hoveniers aan het werk. Er is daar altijd iemand die u
wil of kan helpen. U mag er ook een kaars op batterijen bij zetten. Zorg dat
de brief enz. geplastificeerd is want de boom staat natuurlijk in weer en wind.
Mocht dat problemen geven, mag u mij bellen en ik help daarmee. Laten we
hier samen iets moois van maken!
Deze boom zal tot na Nieuwjaar daar blijven staan.
Virginia Bartels (06 - 44363216)
Allerheiligen: De Hemelse Troonzaal
Wie de Andreaskerk in Weurt betreedt
ziet onmiddellijk de fraai geschilderde
boog vóór het priesterkoor. Hierop
staan afbeeldingen van visioenen uit
het boek Openbaring en die te horen
zijn in de lezing van Allerheiligen. Dit
boek is geschreven door een
onbekende Johannes op het eiland
Patmos rond 96 na Christus onder de
regeerperiode van keizer Domitianus,
waarin de christenen om hun geloof werden vervolgd.
In een visioen ziet Johannes een deur in de hemel die openstaat waardoor hij
naar binnen kan kijken. Wat hij ziet is onbeschrijflijk. Hij kan er geen
woorden voor vinden maar probeert toch iets van de hemelse heerlijkheid te
beschrijven. Hij ziet een troon met daarop God. Omdat God niet te beschrijven
valt, zegt hij dat Hij er uit ziet als een schittering van kostbare edelstenen. God
in Zijn schittering afbeelden is niet te doen en de schilder van de triomfboog
in de kerk heeft dit ook niet gedaan. Maar hij heeft wel geschilderd wie er
direct om de troon van God staan. Dit zijn vier levende wezens met zes
vleugels die van binnen en van buiten bezet zijn met ogen, die alles
waarnemen wat in de schepping gebeurt. Zonder ophouden roepen ze dag en
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nacht: 'Heilig, heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was,
die is en die komt'.
Om de troon heen staan 24 oudsten. Ze dragen witte kleren en hebben een
gouden kroon op hun hoofd. Telkens als de vier wezens lof, eer en dank
brengen aan God werpen ze zich voor Hem neer, leggen hun kransen voor de
troon met de woorden: 'U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God,
want U hebt alles geschapen; uw wil is de oorsprong van alles was er is'.
Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, staat een lam dat
eruitziet alsof het geslacht is. Op de triomfboog heeft de schilder een
overwinningsvaandel toegevoegd en een kelk om het bloed van het Lam op te
vangen, een teken van het lijden van en de dood van Jezus.
Rond de troon ziet Johannes oneindig veel engelen staan die luid roepen dat
het Lam Jezus: 'waard is om de macht en de rijkdom en de wijsheid en de
kracht en de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen'. Zeven keer wordt
gezegd hoe goddelijk het Lam is. Dit is ook de tekst van het lint dat om de
triomfboog is geschilderd. Sommige engelen ontvangen de martelaren. Zij zijn
de eerste personen die in de hemel worden opgenomen. Zij zijn op aarde voor
hun geloof uitgekomen en hebben dat verdedigd met hun leven, zonder eer te
brengen aan de Romeinse keizer, die zichzelf als een god beschouwde. Zij
worden door de engelen met open armen ontvangen.
Onderaan de triomfboog staan zeven engelen die op een trompet blazen. Zij
roepen de mensen op zich tot God te bekeren. Aan het eind van de eerste eeuw
was het geloof in God verflauwd of men had het geloof vaarwelgezegd. In drie
series van zeven trompetstoten worden plagen en rampen aangekondigd als de
mensen zich niet willen bekeren en afgoden blijven vereren. Voor verdere
informatie over het boek Openbaring en de Triomfboog.
zie: www.andreaskerkweurt.nl/teksten.
SV
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