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WIE / WAT / WAAR? 
'Rondom Johannes' is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar. 

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

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII  
Secretariaat:  Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271 
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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 Beuningen, Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271 
Pastorie Beuningen bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur 

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

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

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het 
weekend van 4 september 2021. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 19 augustus 2021 naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 
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Hoopvol verder 

Op zondag 27 juni jongstleden namen we – in een stemmige, ingetogen 
viering – afscheid van de kerk van de heilige Johannes de Doper. Hier 
kwamen, meer dan honderd jaar lang, mensen samen. Om hun geloof te 
vieren, om troost te vinden, om hun vreugde uit te spreken, om nieuw leven te 
verwelkomen – en om hun dierbaren uitgeleide te doen... Niet zómaar een plek 
in het hart van Ewijk. Nee, met recht een heilige plek. 

Maar zelfs heilige plaatsen – dat is de laatste tijd pijnlijk duidelijk geworden – 
zijn niet voor de eeuwigheid. Als mensen afhaken, als de middelen ontbreken, 
rest ons niets anders dan het afscheid. En dat is een pijnlijke conclusie: voor 
de Ewijkse geloofsgemeenschap, voor de parochie als geheel, voor een 
dorpsgemeenschap – en ook voor mij als pastor van de parochie van de 
Heilige Johannes XXIII. Los-laten is het moeilijkste wat er is. Ook als het 
onvermijdelijk is. Als het niet anders kan. Loslaten: we leren het nooit 
helemaal. Ons verstand zegt het een – ons gevoel zegt iets anders... 

Als kerk zijn we de laatste decennia steeds kleiner geworden. En dus ook 
minder zichtbaar. Maar kwantiteit en kwaliteit zijn verschillende begrippen. 
Wie weet – Gód mag het weten – zijn we in staat van de nood een deugd te 
maken. En bieden de komende jaren – decennia – ons een unieke kans op 
herbezinning en uitzuivering. Een kans om overtollige ballast en het stof van 
eeuwen van ons af te schudden – en opnieuw uit te komen bij de fundering 
waarop onze kerk – hier ter plaatse en wereldwijd – gebouwd is. Uiteindelijk 
gaat het niet om kerken van steen – hoe dierbaar die ons ook zijn mogen, maar 
om de boodschap van Jezus van Nazareth. Hij is het fundament waarop we 
bouwen. En wij zijn – dat is tenminste onze opdracht – de levende stenen van 
een levende kerk. Zijn kerk. Het gaat om mensen als u, jij en ik die – in het 
leven van alledag – zijn boodschap van geloof, hoop en liefde op een 
aanstekelijke wijze trachten uit te dragen. En die elkaar trouw blijven – juist 
als het moeilijk wordt. Dat is de kerk waarin ik geloof. Dat is de kerk die 
toekomst heeft. En dat is de kerk waar ik in elk geval voor wil gaan.  

WIE / WAT / WAAR? 
'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 * * * * 

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 Beuningen, Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271 
Pastorie Beuningen bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur 

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

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

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het 
weekend van 4 september 2021. 

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 19 augustus 2021 naar: 
redactie@JohannesXXIII.nl 
Of naar uw lokaal redactielid 



Zomer 2021 Parochie H. Johannes XXIII4

Janet Brooks Gerloff, Emmaüsgangers 

Ik nodig ieder van u uit – nee, 
ik dáág u uit om mee op weg te 
gaan. In het spoor van die twee 
leerlingen van Jezus op weg 
naar Emmaüs (zie mijn over-
weging elders in dit parochie-
blad). Twee mensen die 
Jeruzalem en de gemeenschap 
aldaar de rug hebben toege-
keerd – volslagen gedesillu-
sioneerd na wat hun meester 
overkomen is. Ze zijn moe, op 

en kapot. Er is geen sprake van toekomst, wat hen rest is slechts voltooid 
verleden tijd... 

En toch… Een onverwachte ontmoeting met de Verrezene doet hen weer op-
staan. Op-staan uit de eigen dood. In weerwil van alles. En terugkeren naar 
Jeruzalem, waar de gemeenschap wordt hersteld. Dat wij ons durven laten 
leiden door de hoop dat dit ook nu weer gebeuren kan. Dat is mijn diepste 
wens… 

God schrijft recht op kromme lijnen. Ook op die van ons. Ook op die van onze 
parochiegemeenschap. Ook als kerken sluiten. Geloof het of niet. 

Ga je mee? 
Pastor Ruud Roefs  

 

Hoop 

Tijdens de slotviering in Ewijk op 27 juni jongstleden werd onder meer 
onderstaande tekst voorgelezen. Een prachtige, bemoedigende gedachte van 
de hand van de Tsjechische schrijver (dissident, politicus en president) Václav 
Havel (1936-2011). Een tekst die we u niet willen onthouden: 

‘Diep in onszelf dragen we hoop: als dat niet het geval is, is er geen hoop. 
Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld 
gebeurt.  
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Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien. 
Het is een gerichtheid van de geest, een 
gerichtheid van het hart, voorbij de horizon 
verankerd. 

Hoop in deze diepe krachtige betekenis is niet 
hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of 
bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.  

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, 
niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin 
de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de 

zekerheid dat iets zinvol is afgezien van de afloop, het resultaat.’ 

 
Overweging bij gelegenheid van de sluiting van de kerk van 
de H. Johannes de Doper 

Ewijk, 27 juni 2021 Lucas 24, 13-35 

Een indringend beeld. Twee leerlingen van Jezus zijn op weg van Jeruzalem 
naar het lager gelegen dorpje Emmaüs. Het gaat – letterlijk en figuurlijk – 
bergafwaarts. En ze gaan met lood in de schoenen. Ze zijn moe, op en kapot. 
Ze zitten stuk, helemaal stuk, na alles wat hen overkomen is. Jezus vermoord, 
al hun dromen en idealen aan diggelen. Er rest maar één ding: weg van 
Jeruzalem... Weg van die plek van dood en verwoesting. Of er toekomst is? 
Dáár in elk geval niet. Zo gaan die twee op weg en keren de stad de rug toe. 
Het beeld van een rouwproces. 

En dan verschijnt daar ineens – als uit het niets – die vreemde metgezel. Een 
man die hen vraagt wat er aan de hand is: ‘Wat kijken jullie bedrukt..?’ Een 
man die naar hen luistert en met hen in gesprek gaat. Om vervolgens – 
gaandeweg – hun hart te openen voor de woorden van de Schrift. 

Wanneer het kleine gezelschap in Emmaüs arriveert, dringen de twee 
leerlingen er bij de vreemdeling sterk op aan om bij hen te blijven en met hen 
samen de maaltijd te gebruiken: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de 
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dag loopt ten einde...’ Gaat het hierbij – zo vraag ik me af – om een gebaar 
van gastvrijheid (alléén), of hebben ze ergens het vermoeden dat deze 
vreemde gast in staat is licht te brengen in hun duisternis? 

De maaltijd wordt gedeeld. De vreemdeling zegent het brood, breekt het en 
geeft het hen te eten. En dat is – kortstondig als het is – het moment van 
herkenning. HIJ is het. Hij is niet dood. Hij leeft..! 

De beide leerlingen komen vervolgens ook zélf tot leven. Ze krijgen de geest. 
Ze worden gepakt, gegrepen door nieuw enthousiasme: ‘Brandde ons hart 
niet...?’ En – donker of niet: ze staan op (uit hun eigen dood bij het leven) – 
en gaan meteen terug naar Jeruzalem. Meteen. Zonder na te denken. Rennend. 
Bergopwaarts. En niet te stuiten. 

Ze gaan terug naar Jeruzalem waar ze de elf en de anderen aantreffen, die hen 
zeggen: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon 
verschenen!’ En de twee Emmaüsgangers op hun beurt vertellen wat hén 
overkomen is. Het verhaal wordt gedeeld. In grote vreugde. En u weet: 
gedeelde vreugd is dubbele vreugd. 

De twee gaan terug naar Jeruzalem. De plaats die ze – na het mislukte 
avontuur met Jezus – de rug hadden toegekeerd. Ze gaan terug naar de stad. 
Maar niet zozeer naar de stad. Ze keren vooral terug naar hun broeders en 
zusters die daar achtergebleven zijn. Naar de gemeenschap ter plaatse. Ze 
keren op hun schreden terug – om samen de oorspronkelijke draad weer op te 
pakken. Een gébroken en vérbroken gemeenschap wordt hersteld. 

Het verhaal rond de Emmaüsgangers maakt duidelijk hoe belangrijk het is 
(regelmatig) rond de Schrift te blijven samenkomen, trouw te blijven aan het 
verhaal – en het brood te breken en te delen met elkaar. Daarin ligt onze 
kracht. Dat is de voorwaarde voor het ontstaan, het behoud en – waar nodig – 
het herstel van een gemeenschap. De vraag is wel: heb ik dat ervoor over? Wat 
is mijn geloof mij waard? Mag een ander, mag de gemeenschap een beroep op 
mij doen? Of komt bij mij de gemeenschap alleen dan in het vizier als ik haar 
nodig heb? Blijven we trouw aan ons geloof, trouw aan elkaar – of laten we 
het lopen en geloven we ’t wel? Een gewetensvraag die ieder voor zich moet 
beantwoorden. 
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Toen begin vorig jaar de kerk in Winssen gesloten werd, hebben we de beide 
houten engelen die op het hoogaltaar stonden een mooie plaats kunnen geven 
in het portaal van de Corneliuskerk. Ze staan daar prachtig – bij wijze van 
welkomstcomité. Voor mij zijn deze beelden tevens uitdrukking van de hoop 
dat we – ondanks het voor iedereen pijnlijke gegeven van het sluiten van 
kerken – stap voor stap zullen uitgroeien tot een nieuwe, levendige en hechte 
parochiegemeenschap. Met een beetje geloof en goede wil moet dat toch 
mogelijk zijn. 

Ook enkele voorwerpen die voor de Ewijkse geloofsgemeenschap van 
bijzondere betekenis zijn willen we op een vergelijkbare wijze een waardige, 
nieuwe bestemming geven. Het gaat om te beginnen om twee afbeeldingen die 
op dit moment nog in de voormalige woonkamer van de pastorie hangen: een 
schilderij van pastoor Van der Weerden en een getekend portret van pastoor 
Schellekens. Beide portretten zullen een mooie plaats krijgen op het 
parochiecentrum in Beuningen.  

Hermanus van der Weerden (overigens geboortig van Afferden) was pastoor 
van Ewijk van 1745 tot 1778. Met financiële steun van de rentmeester van 
Huis Doddendaal, maar grotendeels uit eigen middelen, liet hij op een stuk 
land tussen de Brugstraat en het Kerkepad een schuurkerk met daarbij een 
pastorie bouwen. Zo droeg hij ertoe bij dat – in tijden van geloofsvervolging – 
mensen toch als geloofsgemeenschap konden samenkomen. Een man van 
karakter dus. Een jongen van stavast. 

Dat laatste gold zeker ook voor pastoor Schellekens. Schellekens was pastoor 
te Ewijk van 1955 tot 1969. Een markante persoonlijkheid die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog openlijk in het verzet ging. Dit verzet vond zijn 
hoogtepunt toen hij vanuit het concentratiekamp Dachau enkele 
geloofsgenoten wist terug te halen naar Nederland. Opnieuw zo’n voorbeeld 
van een mens die – juist in moeilijke omstandigheden – zijn geloof wist te 
bewaren. 

Bij zijn bezoek aan Dachau ontmoette pastoor Schellekens – zo heb ik mij 
laten vertellen – een Oekraïens gevangene die hem een zelfgemaakte icoon 
schonk. Deze icoon – een indrukwekkend geloofsgetuigenis – hangt hier in de 
kerk, naast de oude preekstoel. Het is de bedoeling dat deze icoon een 
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ereplaats krijgt in de Corneliuskerk, ter nagedachtenis aan een mens die – in 
wat de hel op aarde was – zijn geloof wist te behouden. En het deelde met 
anderen. 

Twee portretten en een icoon. Drie bijzondere voorwerpen met een bijzondere 
betekenis. Alle drie verwijzen ze naar mensen die, soms onder de meest barre 
omstandigheden, niet gingen lopen. Trouw bleven. We geven deze 
voorwerpen een nieuwe bestemming, als eerbetoon aan drie mensen die – elk 
op hun eigen manier – hun geloof hebben waargemaakt. Drie mensen die het 
niet lieten bij mooie woorden alleen. Drie mensen die ons – zoveel jaar na 
dato – de vraag stellen: ‘En jij? Wat doe jij..?’ Een gewetensvraag. 

Dit samenzijn rond de sluiting van onze kerk stelt ieder van ons voor de 
keuze. Blijven we zitten in Emmaüs, of zoeken we het hogerop en gaan we 
terug naar Jeruzalem, daar waar onze broeders en zusters verlangend naar ons 
uitzien? Om samen de Schrift te openen en het brood te breken – en zo samen 
een nieuwe gemeenschap te vormen. Hem achterna. 

Wat – doe – jij? 

Pastor Ruud Roefs 
 

Noar elkoar umkieken vur de Heilige Mis 

Het verhaal van de Emmaüsgangers speelt nog steeds in mijn gedachten. Het 
was het evangelie dat gelezen werd tijdens de laatste kerkelijke viering in de 
Johannes de Doperkerk in Ewijk. Twee mensen die teleurgesteld en bang van 
Jeruzalem naar het lagergelegen Emmaüs gaan, en onderweg een vreemdeling 
ontmoeten die hen vertelt over de heilige schrift. In de vreemdeling herkennen 
ze Jezus op het moment dat hij brood en wijn deelt. Spoorslags gaan ze terug 
naar Jeruzalem om hun vrienden te vertellen over wat hen is overkomen.  

Het is het verhaal dat precies past bij de opbouw van de Heilige Mis en van 
een woord- en communieviering. We mogen elkaar onderweg ontmoeten, ons 
de goede boodschap van Jezus van Nazareth ons ter harte nemen, en daarna 
ons samenzijn vieren in de communie. 
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In onze parochie zijn er mensen die geen beschikking over eigen vervoer 
hebben, maar graag wel deel zouden willen nemen aan een viering in één van 
onze kerken. Zij zouden graag met iemand mee willen rijden om samen net als 
de Emmaüsgangers het evangelie te beleven. Als parochie zijn we op zoek 
naar mensen die een auto beschikbaar hebben en geregeld zouden willen 
helpen bij het vervoer naar een kerkviering, op zondagmorgen of 
zaterdagavond.  

Als u bereid bent een stukje nabuurschap voor de Heilige Mis te ondersteunen 
door vervoer aan te bieden kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van de 
parochie H. Johannes XXIII. Parochianen die graag mee zouden willen rijden 
naar een kerkviering krijgen dan telefoonnummer en/of email-adres van een 
paar vrijwilligers, en kunnen vervolgens contact opnemen om een concrete 
afspraak te maken. 

Wij hopen dat we zo - met de woorden van emeritus pastor Visschedijk - een 
stukje Twentse ´noaberschop´ rond het bijwonen van vieringen in onze 
parochie kunnen brengen. 

Pastoraatsgroep parochie Heilige Johannes XXIII, Winssen, Ewijk, 
Beuningen, Weurt. Telefoonnummer parochiecentrum: 024-6771271 
(werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur) 

 

In de leerschool van en bij rabbi Jezus 

Als vader van twee schoolgaande kinderen moest ik aan het einde van dit 
schooljaar denken aan een uitspraak van Titus Brandsma, wat niet toevallig is 
aangezien mijn zoon op het Osse Titus Brandsmalyceum zit. Hij zei ooit: 
“kennis is maar de helft”. 

In eerste instantie wil Titus Brandsma hiermee zeggen dat het niet enkel om 
kennisoverdracht gaat, maar ook om wat een leerling met die kennis doet. 
Toch is dat, volgens mij, niet het enige wat de zalige Brandsma hier bedoelt. 
Als goed onderlegde karmeliet besefte hij ook dat Jezus van Nazareth door 
zijn volgelingen meestal werd aangesproken met de titel ‘rabbi’. Rabbi 
betekent letterlijk in het Hebreeuws ‘leraar’ en Jezus zelf beschouwt zijn 
volgelingen ook als zijn leerlingen. Ik denk dat Titus Brandsma Rabbi Jezus 
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en zijn onderwijs aan zijn leerlingen plaatst tegenover de demagogie en 
antisemitische complottheorieën van de nazi’s, die mensen zo gemakkelijk 
aannamen.  

Bij Jezus gaat het om de betrokkenheid van de leerling op het aangereikte; op 
welke manier het geleerde de spirituele biografie van de leerling omvormt. Dit 
vereist een houding van loslaten. Het geleerde begint iedere keer weer 
opnieuw in het leerproces van de leerling. Jezus heeft deze rol van de leerling 
gezien en centraal gesteld. Echter, het verhaal van de leraar zelf staat ook 
centraal. Leren in de Bijbelse en Joodse traditie is op die manier iets 
wederkerigs.  

Het verhaal van de leraar: Jezus was in zijn tijd absoluut niet de enige joodse 
leraar. Integendeel, er bestonden heel veel verschillende joodse 
leergemeenschappen in het begin van onze jaartelling. Bekende namen zijn: 
Jozua en Nittai, Jehuda en Simeon, Hillel en Sjammai, Gamaliël en Jochanan 
Ben Zakkai. In Jezus’ tijd was de ‘waarheid’ die de leraar sprak, 
onverbrekelijk verbonden met zijn persoon, met zijn persoonlijke biografie. 
De leraar belichaamt de Thora die hij spreekt. Maar de woorden die de rabbi 
spreekt, komen vaak niet letterlijk uit de Schriften. Hij herhaalt dus niet 
zomaar iets. De kern van zijn spreken heeft steeds betrekking op de weg die 
een mens met vallen en opstaan gaat, om de wil van God te horen en te doen. 
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In de leraar, omgevormd tot ‘een levende Thora’, ‘vleesgeworden’ woord van 
God, heeft de leerling een reisgenoot, aan wie hij de vragen met betrekking tot 
de weg kan voorleggen. 

In deze leertraditie staat ook de 
Jezus van Nazareth. In zijn grote 
leerrede, de Bergrede, horen wij 
zesmaal: “Jullie hebben gehoord 
dat er gezegd is... Ik zeg jullie” 
(Mat. 5:21.27.31.33.38.43). Wie 
onbevangen luistert naar deze 
leraar, komt onder de indruk van 

zijn spreken en van zijn leven dat hiervan de belichaming vormt. Hier klinkt 
de stem van een leraar die zelf spreekt. Hij kent en respecteert de uitspraken 
van de traditie. Hij citeert ze. Maar hij verlaagt zichzelf niet tot buikspreker 
van die traditie. Hij verraadt zijn leraarschap niet door klakkeloos te herhalen 
wat hij gehoord heeft. Natuurlijk verschilt zo’n grote leraar van mening met 
zijn collega’s. Alle leraren verschillen immers met elkaar van mening. Een 
joods spreekwoord zegt: “Leraren en leerlingen worden vijanden wanneer zij 
samen leren, maar gaan niet uit elkaar vóór ze elkaar liefhebben”. 

Jezus van Nazareth staat als leraar in deze leergemeenschap met een heel 
eigen stem: “Ik zeg jullie”. Maar deze stem maakt de stemmen van de leraren 
die hij bestrijdt niet monddood. Integendeel, ook hij bestrijdt zijn collega’s in 
het leergesprek als vijanden, maar ze gaan uiteen als vrienden. Trouwens, hoe 
zou Jezus anders hebben kunnen leren: “Ik zeg jullie: Bemin je vijand”? 

Een leraar in de geest van Jezus verbergt zich niet achter instituten, maar 
spreekt zelf in de eerste persoon enkelvoud en op eigen verantwoordelijkheid, 
op eigen gezag. Hij is in de letterlijke zin aansprakelijk voor zijn spreken. Hij 
is authentiek: zichzelf. ‘Authentiek’ hangt samen met het Griekse autos: jezelf 
zijn, doorschijnend zijn. Spreken en biografie zijn in de leraar één. Dit is een 
spirituele reis. Want we beginnen bij niet-authenticiteit. We praten na. We 
verbergen ons. Maar gaandeweg ontstaat een verlangen naar authenticiteit: 
transparant worden, niets meer te verbergen hebben. 
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In de leer bij de leerling. Kortom, enerzijds is er de aangereikte kennis van de 
leraar, onlosmakelijk verbonden met zijn spirituele biografie. Maar, anderzijds 
is er ook een unieke leerling die het aangereikte in zich opneemt. Door zijn 
eigen verinnerlijking, interpreteert de leerling wat door de leraar werd 
aangereikt. De leraar kan niet bepalen wat er met het aangereikte in de leerling 
gebeurt. Op dit punt is hij een niet-weter. Hij zal navraag moeten doen bij zijn 
leerling. De leraar moet leerling worden van zijn leerling, die op dit punt zijn 
leraar is. En dit is precies wat Jezus doet. Jezus is geboeid door zijn leerlingen: 
niet-weters, vooraan-beginners, zoekers. 

Natuurlijk is het verhaal van Jezus, zijn biografie, ook belangrijk. Jezus zegt 
het keer op keer: “Ik ben het leven voor de wereld. Ik ben het brood van het 
leven. Ik ben het licht van de wereld”. Maar nog belangrijker is: hoe wordt dit 
leven opgenomen? Wordt dit brood werkelijk gegeten? Hoe wordt dit licht 
gezien? Dat precies gebeurt in de leerling. Het aangereikte, het overgeleverde 
wordt overgeleverd aan het leren van de leerling. Daarom staat er aan het 
einde van het Mattheüsevangelie: “Ga heen en maak leerlingen” (Mat. 28:19). 
Geen intellectuelen, geen wijsneuzen, geen afgestudeerden, maar zoekers, 
steeds weer opnieuw beginners, nieuwkomers, schoolgaande kinderen. Grote 
leraren zijn geïnteresseerd in het leren van hun leerlingen, zij gaan bij hen in 
de leer.  

Leraar Jezus ziet in één oogopslag allen en ieder afzonderlijk. Hij spreekt een 
woord dat door de leerlingen als geheel wordt gehoord en tegelijkertijd door 
ieder afzonderlijk op eigen wijze wordt verwerkt. Zijn zien is gezien zijn, zijn 
spreken is gehoord zijn. Deze grote Leraar heeft alles, wat hij te zeggen had, 
uit handen gegeven en in de handen gelegd van zijn leerlingen, aan ons, opdat 
wij ermee op weg zouden gaan, steeds opnieuw op weg zouden gaan, steeds 
opnieuw, niet belast door een vermoeiende stapel stof, maar nieuw, beginners, 
leerlingen. 

Roman Gruijters 
 
 
 

 

Vragen over administratie, formulieren of brieven? 

Bij Stichting Perspectief kun je terecht voor hulp bij o.a. het invullen van 
formulieren of brieven. Ook kan hier hulp en advies gegeven worden bij het 
aanvragen van regelingen en toeslagen. Je ontvangt bijvoorbeeld een brief en 
begrijpt niet helemaal waar het over gaat. Of je moet dingen uitzoeken en hebt 
hierbij een computer nodig. Een vrijwilliger helpt je graag op weg. 
Administratie op orde 
Het kan iedereen gebeuren: post stapelt zich op en je weet niet meer of die 
rekening wel of niet betaald is. Je vraagt je af waar het geld toch naartoe gaat. 
Neem dan contact op. We kijken samen wat nodig is. Zo kan er bijvoorbeeld 
een vrijwilliger eenmaal per week langskomen, gedurende maximaal een jaar.  
Afspraak tijdens Corona: 
Tijdens Corona kun je nog steeds met vragen terecht. Wij hebben een speciale 
ruimte met een plexiglas scherm in het Molenhuis. Ook kan er een vrijwilliger 
bij je thuis komen. Uiteraard houden we hierbij rekening met de richtlijnen 
van het RIVM. 
Meer informatie of een afspraak maken? Neem contact op met Valerie 
Bekkers-Slahmi. Dit kan telefonisch of per mail via Stichting Perspectief: 
024-6750939 / valeriebekkers@stg-perspectief.nl.  

 
Opbrengst van de actie Kerkbalans 

 2021 2020 
 Kerkbijdragen Giften Kerkbijdragen Giften 
jan t/m maart € 51.157 € 1.374 € 49.935 € 3.946 
jan t/m mei € 57.449 € 1.594 € 57.010 € 3.946 
 
Hartelijk dank 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. De anonieme contante kerkbijdragen staan 
vermeld bij de giften. Voor informatie kunt u 
terecht op de website www.johannesxxiii.nl of 
via e-mail info@johannesxxiii.nl . 
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Extra Actie Kerkbalans 2021: Houd elkaar vast! 

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In 
coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. 
Desondanks blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren 
echt met elkaar verbonden te weten.  
 
 
 
 
 
Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft 
hoop: straks mogen we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op 
zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, 
de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat 
er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast. 

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige 
periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. Daar is hulp bij nodig. De 
coronacrisis heeft financieel veel van kerken gevraagd. Met een Extra Actie 
Kerkbalans vragen we leden daarom om financiële steun. Want elkaar 
vasthouden, dat kan alleen samen.  

Geef jij om je kerk? Geloof je in verbondenheid? Doe dan mee.  
Samen kunnen we elkaar vasthouden in èn na Coronatijd 
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Dopelingen 

Weurt 
 Daan Verboort 
 Jinthe Wetters 

Beuningen 
 Joes Jacobs 
 Otis van Lent 
 Mélia, Mathis en Floris Lesage 

Overledenen 

Beuningen 
 Thé van der Wielen 06-06-2021 93 jaar 
 Lies Bruisten – van Zuijlen 19-06-2021 93 jaar 
 Rie Thijssen 27-06-2021 94 jaar 

Weurt 
 Toos Albers – Jacobs 13-06-2021 97 jaar 
 Trees van Hulzen – ten Broeke 17-06-2021 88 jaar 
 Ans Burgers 25-06-2021 67 jaar  

Winssen 
 Riet Hendriks – Postulart 09-05-2021 82 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 
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datum "feest" tijd pastor "koor" tijd pastor "koor"

za 10 jul 19:00 WoCo
diaken Roman Gruijters

André Haverkort
Marieke v/d Ven

zo 11 jul 10:00 WoCo
diaken Roman Gruijters

André Haverkort
Marieke v/d Ven 10:00 Buitenviering WoCo OC

za 17 jul 19:00 WoCo
leden van de werkgroep

Marieke v/d Ven
dwarsfluit

zo 18 jul 10:00 WoCo
leden van de werkgroep 10:00 em. past. Jan de Waal

za 24 jul 19:00 WoCo
leden van de werkgroep

Marieke v/d Ven
dwarsfluit

zo 25 jul 10:00 WoCo
leden van de werkgroep

Marieke v/d Ven
dwarsfluit 10:00 diaken Roman Gruijters

za 31 jul 19:00 pastoor Ruud Roefs

zo 1 aug 10:00 pastoor Ruud Roefs 10:00 em. past. Jan de Waal

za 7 aug 19:00 pastoor Ruud Roefs 11:30 en. past. Jan de Waal
(Gerardusviering) AK

zo 8 aug 10:00 pastoor Ruud Roefs 10:00 WCV

za 14 aug 19:00 WoCo
leden van de werkgroep

zo 15 aug 10:00 WoCo
leden van de werkgroep 10:00

pastoor Ruud Roefs &
em. past. Jan de Waal

Maria ten Hemelopneming
AK / NAG

za 21 aug 19:00 pastoor Ruud Roefs

zo 22 aug 10:00 pastoor Ruud Roefs 10:00 diaken Roman Gruijters

za 28 aug 19:00 pastoor Ruud Roefs
(MIVA collecte)

zo 29 aug 10:00 pastoor Ruud Roefs
(MIVA collecte) 10:00 em. past. Jan de Waal AK

za 4 sep pastoor Ruud Roefs

zo 5 sep 10:00 pastoor Ruud Roefs &
diaken Roman Gruijters

na-viering 
communicanten 10:00 em. past. Jan de Waal AK

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

19e zondag
door het jaar

20e zondag
door het jaar

23e zondag
door het jaar

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Cornelius
Beuningen

21e zondag
door het jaar

22e zondag
door het jaar

16e zondag
door het jaar

17e zondag
door het jaar

18e zondag
door het jaar

15e zondag
door het jaar
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Voortgang activiteiten in de geloofsgemeenschap Winssen 

Juni 2021 - Ontruiming kerk. Op dit moment ligt de ontruiming van de kerk 
tijdelijk stil omdat er in maart een omgevingsvergunning aangevraagd is voor 
de verdere ontruiming van dit rijksmonument. De goedkeuring hiervoor kan 
(helaas) enkele maanden op zich laten wachten. Wij hebben hier als 
parochiebestuur geen invloed op. Dat betekent dat het plan voor de verhuizing 
van onze mooie preekstoel en het grote kruisbeeld dat vroeger midden de kerk 
hing even uitgesteld moet worden. Zoals u weet gaat de preekstoel naar de 
kerk in Lith bij Oss. Waar het kruis naar toe gaat is nog niet bekend. 
 

 
 
Foto: Jan Roelofs 
 
De kerkbanken worden zoals reeds eerder gemeld verkocht aan 
geïnteresseerde parochianen en als er dan nog banken over zijn daarna aan 
eventuele andere belangstellenden. Ook dit moet helaas tijdelijk stilgezet 
worden. 

Erfpacht. Zoals al eerder gemeld verkoopt het parochiebestuur het vastgoed in 
Winssen en Ewijk onder erfpachtvoorwaarden. Dat wil zeggen dat de opstal 
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(“de stenen”) worden verkocht en de ondergrond eigendom blijft van de 
parochie. Kopers betalen daarvoor jaarlijks een vergoeding voor de 
ondergrond: De canon. Zo houdt de parochie een (kleine) inkomstenbron. 
Onze eerste verkoop onder bovengenoemde voorwaarden is de pastorie in 
Winssen. Deze is afgerond. 

Verkoop kerk en boerderij. Voor de kerk zijn al verschillende belangstellende 
wezen kijken. In de maand juli worden door het parochiebestuur de 
aanvullende eisen vastgesteld waaronder zowel de kerk als de boerderij in 
Winssen verkocht gaan worden. 

Wordt vervolgd. 

 

Kort kort kort 

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

Eindelijk lenteweer, lekker met je auto varen op de Maas. 
In de Gelderlander van zaterdag 29 mei jl. een grote mooie foto van Hans 
Heus met zijn hond Bikkel uit de Leegstraat die genieten in de Amphicar in 
het water in Maasbommel. Ook vriend Jan uit Deest is aanwezig met zijn 
amfibievoertuig. In de jaren 60 is deze auto ontworpen door de Duitse 
ingenieur Hans Trippel. Hans heeft veel plezier van zijn mphicar want je kunt 
zo naar een stad als Utrecht of Amsterdam en dan plomp je zo het water in en 
kijk je er even rond, aldus Hans. 

Beuningse jeugd: laser gamen op het eigen feestje. 
In de krant van 14 juni jl. een grote foto van scouting Karmijn groep Winssen 
met een aantal laser gamende jongeren. De Beuningse jeugd mocht namelijk 
gratis laser gamen bij de Scouting in Winssen. Het “feestje” vond plaats in het 
kader van Lekker Bunnings. Dit is een project van de gemeente Beuningen in 
samenwerking met adviesbureau Spectrum, de Gelderse Sportfederatie en 
Beeldbrengers mediabureau voor jongeren. De bedoeling is om jongeren in 
coronatijd meer perspectief te bieden. De komende tijd worden er nog meer 
activiteiten georganiseerd in het kader van Lekker Bunnings voor jongeren in 
buurthuizen maar ook voor ouderen in verzorgingshuizen. 
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Initiatiefnemers windpark verrast door helihaven. 
In de krant van 29 juni jl. de mededeling dat de initiatiefnemers van de 5 
windmolens in Beuningen zich toch hebben laten verrassen want in Winssen 
blijkt een helikopterstandplaats op iets minder van 600 meter van de te 
plaatsen turbines te liggen. Of de 2 windmolens bij Winssen de heliport aan de 
Betenlaan in de weg staan is nog niet duidelijk. De gemeente denkt dat de 
afstand voldoende is maar de provincie wil dat verder onderzoeken omdat dit 
een aantal risico’s met zich mee brengt zoals het vluchtpatroon, type 
helikopter, de stijging en daling, de aanvliegroute en de hoogte van de 
windmolens. Gekeken wordt ook of de dichtstbijzijnde windmolen stilgezet 
kan worden als een heli gaat vliegen. Tijdens de hoorzitting van 
bezwaarmakers tegen Windpark Beuningen kwam in een zienswijze naar 
voren. De heliport heeft vanaf 2011 een vergunning waarin staat dat er 
maximaal 6 vliegbewegingen per week mogen plaatsvinden. 

 

 
 

Afscheid 

Voor de laatste maal vandaag staan de deuren van onze kerk wijd open, 
Menig Ewijkenaar is hier jarenlang als vanzelfsprekend, vertrouwd naar 
binnen gelopen. 

Er bestaat geen plattegrond van Gods wegen in ons leven, geen 
reisbeschrijving bij geboorte gegeven. 
Met onze doop begon die reis, een geloofsleven, nieuw in het parochie leven, 
nog onbeschreven. 

Bidden voor het eten, een gebedje voor het slapen gaan, rituelen al eeuwen 
oud, voelen vertrouwd. 
Handjes gevouwen: lieve God, het was vandaag een mooie dag, ik heb een 
mooie hut gebouwd. 
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Kleine woorden, gericht aan onze lieve Heer, geen zorgen en angsten voor de 
dag van morgen, 
Je weet het zeker, Hij neemt je mee aan zijn hand op weg, en je voelt je 
onverklaarbaar geborgen. 

Opgroeien in geloof, thuis, op school, samenkomen in dit huis van God, zorgt 
voor verbondenheid. 
In deze kerk vonden families generaties lang lotsverbondenheid, 
onbevangenheid en bewogenheid 

Gesterkt door het Vormsel en gevoed door de eucharistie, vinden we wegen 
van geloof en hoop, 
In wanhoop nemen we soms een zijweg, een verkeerde afslag, voelt het leven 
als een wedloop. 

Hier in dit bedehuis, zittend op je vertrouwde plek, komt en vindt je rust en 
weet je het ineens weer. 
Hij neemt je mee, welke wegen je ook gaat, helpt je opstaan als je valt, niet 
een maar elke keer. 

Handen gevouwen: in volledig vertrouwen, de wereld uit als ik mijn ogen 
sluit, zoekende vragen. 
Over verdriet, twijfel, boosheid en zorgen in donkere dagen, worden door de 
Heer gedragen. 

We hebben allemaal in ons leven een eigen plattegrond, ingevuld met hoofd 
en zijwegen jarenlang. 
Studeren, werken, de wereld bereizen, de liefde gezocht en gevonden, kortom 
de levens cirkelgang. 

Vanzelfsprekend behoorde het gaan naar de kerk, de H Mis, het samenzijn in 
dat uur bij je leven. 
Soms even niet, maar voor velen altijd een moment van rust en bezinning, 
sterkte je gemoedsleven. 

Handen gevouwen: in serene stilte ben ik vaak dicht bij U geweest, zonder 
woorden in gesprek. 
Ook dan weet U wat ik bedoel, wat ik diep van binnen voel, en had houvast 
aan uw feedback. 
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Komend uit de kerk, een praatje met de kerkgangers op het plein, een band 
met het dorpsleven. 
De kerk is het gebouw, wij de mensen, zijn samen de parochie, we blijven met 
elkaar verweven. 

Straks worden de deuren gesloten, staan we samen op ons kerkplein, is er 
zielsverwantschap. 
Vinden we in ons geloof, liefde en hoop, een nieuwe start voor onze 
parochiegemeenschap. 

 

 

 
Foto: Anton van Mil 
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Gastvrouwen 

De pastorie in Ewijk is jarenlang de plek geweest waar men voor 
parochiezaken naar toe kon. Het secretariaat zetelde er, de vouwploeg voor de 
Rondom deed er zijn werk, de tuinploeg maakte er zich verdienstelijk rondom 
de pastorie en het was het toevluchtsoord voor vele kopjes koffie. Uiteindelijk 
veranderde dat en was de pastorie enkel nog open op dinsdag- en 
donderdagochtend van 10.00u tot 12.00u. De gastvrouwen die overbleven 
waren Tiny Derks en Annie Peters. Maar nu de kerk in Ewijk onttrokken is 
aan de eredienst vonden zij dat een mooi moment op ook een punt te zetten 
achter hun jarenlange inzet als gastvrouw. 

We danken beiden voor hun grote inzet en gastvrijheid en wensen hen alle 
goeds toe voor de toekomst. Velen zullen het gaan missen ook in de pastorie 
niet meer terecht te kunnen voor een woordje of bakkie troost.  

Tevens de opmerking dat men voortaan voor vragen het secretariaat in 
Beuningen moet benaderen. 

Tot slot: er zijn nog een paar boeken “de 100-jarige kerk in Ewijk” te koop. 
(Informatie bij Arno Spin.) 

De contactraad 
 

 

Het doek valt niet voor Liturgisch Gemengd Koor Ewijk 

Wat we al enkele jaren vermoedden, is nu definitief. 

De Ewijkse R.K. kerk is gesloten. 

Zondag 27 Juni jl. was het einde verhaal voor de dirigent, zangers en 
zangeressen van LGK. 

We hebben samen met dirigent Nico en alle leden van LGK 35 fantastische 
jaren beleeft, in en rondom de R.K. kerk van Ewijk. 

Een hechte groep mensen, waar de eensgezindheid erg voelbaar was. 

De repetitie op Donderdagavond was voor iedereen een avondje ontspannen 
zingen, wat goed is voor het geestelijke brein! 
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Toen het sluiten van de kerk steeds meer “gestalte” kreeg, hebben we de leden 
gevraagd of ze erover na wilden denken om een doorstart te maken naar de 
kerk van Beuningen. 

Vol trots kunnen we zeggen.... 

Het doek valt niet voor het LITURGISCH GEMENGD KOOR 

Wij gaan met frisse moed in de R.K. kerk in Beuningen repeteren, en de 
vieringen muzikaal opluisteren. 

We hebben voornemens om een maal in de 14 dagen een viering te zingen, 
dus... wie het LGK wil horen, kom dan naar de R.K. kerk in Beuningen. 

Ria Peters 
 

Dank! 

De redactie van de Rondom bedankt Truus van Gelder en Louis Jeurissen die 
vanwege familie omstandigheden zijn gestopt met het jarenlange bezorgen van 
de rondom Parochie H. Johannes XXIII in Ewijk. 

Nogmaals Dank 
 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Ylana van Kuijk. Op 06-06-2021 heb ik mijn eerste Heilige 
communie gedaan in de kerk van Ewijk. Ik vond het jammer dat ik moest 
kiezen wie ik mee mocht nemen naar deze viering ivm corona. Het was fijn 
dat mijn papa, mama, zus, oma's en superoma erbij konden zijn. Hun mochten 
ook bij mij komen staan toen ik mijn eerste Heilige communie kreeg, dat was 
heel bijzonder. De kerk was mooi versierd. 
We hadden allemaal een bloem geknutseld, 
deze bij Maria neergezet en wees gegroet 
gebeden. Na de viering hebben we thuis 
nog een klein feestje gevierd. Het was een 
leuke dag! Nu mag ik voortaan ook de 
hostie halen met papa, mama en mijn zus. 
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Kerksluiting Ewijk 

Op het moment dat u dit leest is de kerksluiting in Ewijk al een feit. Of liever 
gezegd; het kerkgebouw is aan (eucharistie)vieringen onttrokken. Het is een 
heikel punt en menigeen betreurt de gang van zaken. De kerk is (of liever was) 
voor velen het middelpunt waar het geloof gevierd werd. Goed, 
eucharistievieringen werden slechts matig bezocht, maar bij begrafenissen, 1e 
H. Communie of Vormsel e.d. zat de kerk doorgaans behoorlijk vol. Iets dat 
Corona de laatste tijd wel dwarsboomde.  

De kerk, en dan heb ik het niet over het gebouw, verkeert in ieder geval in 
Nederland in zwaar weer. Het is lastig om die niet te stuiten neerwaartse 
spiraal te doorbreken. Sterker nog, daar wordt al niet meer op ingezet. We 
leven in een overgangsperiode van afbouw van het oude systeem naar een 
opbouw van een andere kerk. Een kerk die opnieuw moet proberen de 
gelovigen te motiveren mee te doen. Geloven vorm te geven, niet meer vanuit 
het gemakkelijke “Rijke Roomsche Leven”, maar vanuit een nieuw, 
persoonlijk elan. Met het behoud van de normen en waarden, die de kerk altijd 
gepredikt heeft. 

Het kerkgebouw krijgt een andere functie. De organisatie Meander neemt het 
stokje over. Ik begrijp dat opvang geboden wordt aan kinderen en jongeren 
met een lichte verstandelijke handicap of gedrags- of ontwikkelings-
problemen. Dit alles vanuit een christelijke opvatting. Dat sluit dan mooi aan 
bij de voormalige functie van het gebouw. De nieuwe tijd en de nieuwe 
functie laten het kerkgebouw de allure behouden die het altijd heeft gehad. 
Daar mogen we trots op zijn. 

Blijft echter het feit dat er een traantje weg te pinken valt. Iedereen heeft wel 
iets met het kerkgebouw. Men is er in getrouwd of van daaruit een dierbare 
weggedragen. De centrale plaats van het kerkgebouw in het dorp is niet alleen 
een fysieke, maar ook een emotionele, ja zelfs morele plek van waaruit 
geloven heeft plaats gevonden. Als u naar de afsluitende viering bent geweest 
heeft u ongetwijfeld gemerkt dat daaraan aandacht is besteed. 

Hoe nu verder? Laten we in ieder geval het kerkgebouw blijven koesteren en 
de nieuwe bewoners opnemen in onze geloofsgemeenschap. En ik doe een 
oproep om toch vooral ‘kerk’ te blijven in haar moeilijke tijd. 

Theo Coenders 
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Onderhoud aan de klok 

Een kerkgebouw heeft van tijd tot tijd 
onderhoud nodig net zoals dat het 
geval is met andere gebouwen. De 
klok van de Corneliuskerk was aan 
onderhoud toe.  

Eind april zijn met een hoogwerker de 
wijzers en de randen van de kerk-
klokken weg gehaald om te restau-
reren. Recent is alles weer terugge-
plaatst en staat de kerktoren er weer 
stralend bij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto: Diana Fuchten 
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Afscheid van vrijwilligers 

Een geloofsgemeenschap leeft voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Zij 
zijn letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar. Niet te voorkomen is dat aan de inzet 
van vrijwilligers een einde komt. Door de leeftijd, gezondheid of andere 
oorzaken moeten we eens afscheid nemen van deze onbetaalbare helpers.  

Zo hebben in de afgelopen maanden twee medewerkers hun werk moeten 
beëindigen. Een van hen is Toos Jansen die zich jarenlang heeft ingezet als 
gastvrouw in het parochiehuis. Daarnaast zorgde zij er o.a. voor dat bij veel 
activiteiten in Weurt pastor Jan de Waal werd opgehaald en thuisgebracht. 
Wat velen waarschijnlijk niet weten is dat zij ook zorgde voor het 
schoonhouden van het parochiehuis. Een belangrijke taak voor een gebouw 
dat zo intensief wordt gebruikt voor allerlei activiteiten.  

De andere vrijwilligster die haar werk beëindigd heeft is Miep Aalbers. Zij 
zorgde ervoor dat de Andreaskerk er schoon en verzorgd uit zag. Ook alles 
wat blonk werd door haar bijgehouden. Dit werk deed zij letterlijk achter 
gesloten deuren. Als Miep bezig was in de kerk was de deur altijd op slot. Dit 
uit veiligheidsoverwegingen en dan kon zij ongestoord haar werk doen.  

Een geloofsgemeenschap is afhankelijk van dergelijke vrijwilligers. De 
contactraad bedankt beide vrijwilligsters hartelijk voor hun jarenlange inzet 
voor de geloofsgemeenschap. 

De Contactraad H. Andreas Weurt 
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Huis-aan-huisbezorging Rondom Johannes in Weurt 

Het 'Rondom Johannes' wordt uitgegeven door onze parochie H. Johannes 
XXIII en verspreid onder de vier geloofsgemeenschappen.  

Dit blad wordt in de Weurtse geloofsgemeenschap door vele vrijwilligers huis 
aan huis bezorgd. Daarvoor is de Weurtse contactraad deze groep van 
vrijwilligers/bezorgers erg veel dank verschuldigd. Helaas zijn Johan Albers, 
Jopie de Waal, Suzette Lelivelt en Hans Janssen met deze waardevolle 
vrijwilligerstaak gestopt. Wij willen hen erg bedanken voor hun jarenlange 
inzet. 

In de geloofsgemeenschappen Ewijk en Winssen wordt de Rondom nog huis 
aan huis bezorgd. In de geloofsgemeenschap Beuningen wordt deze vanuit een 
aantal afhaaladressen beschikbaar gesteld voor betrokken en geïnteresseerde 
parochianen. Ook kunnen parochianen zich melden bij de redactie van 
Rondom Johannes (redactie@JohannesXXIII.nl) met het verzoek de Rondom 
Johannes per email ontvangen. 

In lijn met de verspreiding van de Rondom Johannes in de geloofs-
gemeenschap Beuningen, heeft de contactraad H. Andreas Weurt onlangs 
besloten om ook deze lijn te gaan volgen. 

Dat betekent zeker niet dat er in Weurt direct wordt gestopt met de huis-aan-
huisbezorging van de Rondom Johannes. In tegendeel! Wij hopen dat wij nog 
lang mogen rekenen op onze vrijwilligers/bezorgers in Weurt. Maar in geval 
een Weurtse bezorger onverhoopt gaat stoppen en we geen vervangende 
bezorger kunnen vinden, worden de bewoners van deze bezorgroute hierover 
geïnformeerd en wordt hen medegedeeld dat de Rondom Johannes bij hen niet 
meer aan huis wordt bezorgd. 

Ook worden zij op de hoogte gebracht van het feit dat voor het ontvangen van 
de digitale versie zij zich kunnen melden bij de redactie van de Rondom 
Johannes en dat de papieren versie van dit blad achter in de kerk en in de 
groene buitenpostkast van de pastorie voor hen klaarligt. Zij zijn dan vrij om 
een Rondom Johannes op te halen of mee te nemen. 

 

Heeft u een aantal keer per jaar een uurtje tijd om in uw eigen omgeving de 
Rondom Johannes te bezorgen, neem dan vooral contact op!  

De contactraad H. Andreas Weurt 

 
 

Johannes de Doper: een sleutelfiguur 

Voor het begrijpen van Jezus' 
optreden is Johannes de Doper een 
sleutelfiguur. In de christelijke visie 
wordt Johannes gezien als de 
voorloper, als de 'roepende in de 
woestijn', de wegbereider wiens 
taak het voornamelijk was de komst 
van de Christus (de Messias) aan te 
kondigen. Nu de Johannes-de-
Doper-kerk in Ewijk gesloten is, is 
het goed nog eens na de denken 
over de vraag wat we van hem 
weten.  

Het evangelie van Marcus begint 
met de oproep van Johannes de 
Doper aan de mensen om naar de 
woestijn te komen om zich te laten 
dopen en 'tot inkeer te komen, om 
zo vergeving van zonden de 
verkrijgen'. Veel mensen uit Judea 
en Jeruzalem geven gehoor aan dit 
verzoek en laten zich door Johannes 
in de rivier de Jordaan dopen, 
terwijl ze hun zonden belijden. Ook 
Jezus gaat naar de Jordaan en laat 

Zomer 2021Parochie H. Johannes XXIII 29

 

Heeft u een aantal keer per jaar een uurtje tijd om in uw eigen omgeving de 
Rondom Johannes te bezorgen, neem dan vooral contact op!  

De contactraad H. Andreas Weurt 

 
 

Johannes de Doper: een sleutelfiguur 

Voor het begrijpen van Jezus' 
optreden is Johannes de Doper een 
sleutelfiguur. In de christelijke visie 
wordt Johannes gezien als de 
voorloper, als de 'roepende in de 
woestijn', de wegbereider wiens 
taak het voornamelijk was de komst 
van de Christus (de Messias) aan te 
kondigen. Nu de Johannes-de-
Doper-kerk in Ewijk gesloten is, is 
het goed nog eens na de denken 
over de vraag wat we van hem 
weten.  

Het evangelie van Marcus begint 
met de oproep van Johannes de 
Doper aan de mensen om naar de 
woestijn te komen om zich te laten 
dopen en 'tot inkeer te komen, om 
zo vergeving van zonden de 
verkrijgen'. Veel mensen uit Judea 
en Jeruzalem geven gehoor aan dit 
verzoek en laten zich door Johannes 
in de rivier de Jordaan dopen, 
terwijl ze hun zonden belijden. Ook 
Jezus gaat naar de Jordaan en laat 



Zomer 2021 Parochie H. Johannes XXIII30

zich door Johannes dopen. Matteüs beschrijft eveneens deze doop, terwijl 
Lucas er slechts terloops melding van maakt: 'Heel het volk liet zich dopen, en 
toen ook Jezus was gedoopt en aan het bidden was...' (Lc. 3:23). In het 
evangelie van Johannes daarentegen wordt Jezus' doop niet meer vermeld. 
Door zich te laten dopen erkende Jezus Johannes' profetische autoriteit en zijn 
doop als een door God gegeven middel tot inkeer, om zo vergeving van 
zonden te verkrijgen waardoor men veilig was voor het komende oordeel (Mc. 
1:4; Lc. 3: 7).  

Uit deze verschillen tussen het eerste en laatste geschreven evangelie (met een 
tussentijd van ongeveer 40 jaar), blijkt dat de evangelisten Jezus' doop door 
Johannes problematisch vinden. Het omgekeerde zou in hun ogen 
waarschijnlijker zijn geweest. Nu wordt de indruk gewekt dat Johannes 'groter' 
is dan Jezus en dat Jezus gezondigd zou hebben. Matteüs rechtvaardigt deze 
omkering door te zeggen dat Johannes Jezus probeerde tegen te houden met de 
woorden: 'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan u naar mij?' (Mt. 
3:14). Omdat de evangelisten ingaan tegen hun eigen voorkeur, wordt Jezus' 
doop door Johannes algemeen als een historisch feit beschouwd. De 
evangelisten konden daar niet omheen. Na Jezus' doop maken ze meteen 
duidelijk dat Johannes ondergeschikt is aan Jezus en slechts een bijrol 
vervulde. 'Op het moment dat hij [Jezus] uit het water omhoogkwam, zag hij 
de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk 
een stem uit de hemel; 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde'. 
(Mc. 1:10-11; cf. Mt. 3:16-17; Lc. 3:22). 

Volgens de evangelisten riep Johannes de mensen op om zich te laten dopen 
om tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. De 
opvatting spoort niet de bewering van hun tijdgenoot Flavius Josephus (een 
Joodse geschiedschrijver) die beweerde dat zijn doop slechts diende om het 
lichaam weer zuiver te maken na tot inkeer te zijn gekomen. Johannes riep op 
tot een radicale verandering van levenswijze met het oog op de komende toorn 
van God. In zekere zin was hij een onheilsprofeet. 'De bijl ligt al aan de wortel 
van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en 
in het vuur geworpen' (Mt. 3:10). Als mensen Johannes vroegen: 'Meester, wat 
moeten wij doen?' antwoordde hij: 'Wie twee stel onderkleren heeft, moet 
delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen'. En als 

tollenaars deze vraag stelde, gaf hij hen de raad: 'Vorder niet meer dan jullie is 
opgedragen'. En aan soldaten in dienst van het Romeinse bezettingsleger gaf 
hij het advies: 'Jullie moeten niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, 
neem genoegen met je soldij' (Lc. 3: 10-14). Johannes verlangde geen 
gemeenschappelijk eigendom; hij verlangde alleen maar dat de rijken hun 
bezit zouden delen met de armen. De grootste zondaars vonden in zijn 
boetepreken nieuwe hoop, zoals ze later hoop vonden in het optreden van 
Jezus. Een enkele keer wordt Johannes door Jezus en de evangelisten 
vergeleken met de profeet Elia. Hij was gekleed en leefde als Elia (met een 
ruwe mantel van kameelhaar, een leren gordel en voeding met sprinkhanen en 
wilde honing (Mt. 3:4). 

Johannes had veel volgelingen en aanhangers, waaronder Andreas die zich 
later aansloot bij Jezus (Joh. 1:40). Hij profeteerde in de woestijn en niet in de 
tempel van Jeruzalem. Hij verkondigde een door God gezegende boodschap 
tot bekering van zonden. Offers en diensten in de tempel te Jeruzalem waren 
duur en de mensen moesten ervoor op reis. De boodschap van Johannes was 
toegankelijk, niet duur en men kon deze zelf uitvoeren door zich te bekeren tot 
het goede voordat het koninkrijk van God zich aandiende. Dit had op veel 
mensen een grote aantrekkingskracht. Toen de Twaalf na hun uitzending 
onderweg veel mensen genazen, zeiden sommigen: 'Johannes is opgewekt uit 
de dood'. En toen koning Herodes, dit allemaal hoorde, riep hij uit: 'Het is 
Johannes, die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan.' (Mc. 6: 16). Tekenen 
dat Johannes in zijn leven een grote indruk had gemaakt op de mensen en in 
hun gedachten nog steeds voortleefde. 

Johannes werd door Herodes Antipas gedood. Volgens Josephus was Herodes 
bang dat de toeloop van de mensen naar Johannes het begin zou zijn van een 
grote politieke beweging die tot een opstand zou kunnen leiden; eenzelfde 
argument dat later een rol zou spelen bij de terechtstelling van Jezus. Volgens 
Marcus en Matteüs werd hij gedood omdat Johannes openlijk kritiek had op 
de koning omdat hij door zijn huwelijk met Herodias, de vrouw van zijn broer, 
de wet had overtreden. Herodes stond toe dat de dochter van Herodias het 
hoofd van Johannes vroeg, als beloning voor een dans die ze had uitgevoerd 
tijdens de verjaardag van Herodes. Genoeg redenen voor Herodes om 
Johannes te laten doden. Hij was een groot profeet. Volgens Jezus 'zelfs meer 
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boetepreken nieuwe hoop, zoals ze later hoop vonden in het optreden van 
Jezus. Een enkele keer wordt Johannes door Jezus en de evangelisten 
vergeleken met de profeet Elia. Hij was gekleed en leefde als Elia (met een 
ruwe mantel van kameelhaar, een leren gordel en voeding met sprinkhanen en 
wilde honing (Mt. 3:4). 

Johannes had veel volgelingen en aanhangers, waaronder Andreas die zich 
later aansloot bij Jezus (Joh. 1:40). Hij profeteerde in de woestijn en niet in de 
tempel van Jeruzalem. Hij verkondigde een door God gezegende boodschap 
tot bekering van zonden. Offers en diensten in de tempel te Jeruzalem waren 
duur en de mensen moesten ervoor op reis. De boodschap van Johannes was 
toegankelijk, niet duur en men kon deze zelf uitvoeren door zich te bekeren tot 
het goede voordat het koninkrijk van God zich aandiende. Dit had op veel 
mensen een grote aantrekkingskracht. Toen de Twaalf na hun uitzending 
onderweg veel mensen genazen, zeiden sommigen: 'Johannes is opgewekt uit 
de dood'. En toen koning Herodes, dit allemaal hoorde, riep hij uit: 'Het is 
Johannes, die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan.' (Mc. 6: 16). Tekenen 
dat Johannes in zijn leven een grote indruk had gemaakt op de mensen en in 
hun gedachten nog steeds voortleefde. 

Johannes werd door Herodes Antipas gedood. Volgens Josephus was Herodes 
bang dat de toeloop van de mensen naar Johannes het begin zou zijn van een 
grote politieke beweging die tot een opstand zou kunnen leiden; eenzelfde 
argument dat later een rol zou spelen bij de terechtstelling van Jezus. Volgens 
Marcus en Matteüs werd hij gedood omdat Johannes openlijk kritiek had op 
de koning omdat hij door zijn huwelijk met Herodias, de vrouw van zijn broer, 
de wet had overtreden. Herodes stond toe dat de dochter van Herodias het 
hoofd van Johannes vroeg, als beloning voor een dans die ze had uitgevoerd 
tijdens de verjaardag van Herodes. Genoeg redenen voor Herodes om 
Johannes te laten doden. Hij was een groot profeet. Volgens Jezus 'zelfs meer 
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dan een profeet' (Lc. 7:26). Eén van Johannes' aanhangers en dopelingen was 
Jezus.  

(Foto: Eén van de twee beelden van Johannes de Doper op de voorgevel 
van de kerk in Ewijk) 
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