
EEN NIEUW JAAR EN EEN NIEUWE TELLING 

 

Dit is de eerste uitgave van het vertrouwde blad voor de parochie Weurt. De titel van het blad heeft 

een andere naam gekregen. Het woord 'St. Andreasparochie' kom er niet meer in voor. Sinds 1 

januari 2015 maken we onderdeel uit van de fusieparochie 'H. Johannes XXIII'. Hiermee is na 51 jaar 

een einde gekomen aan het 'Parochieblad St. Andreasparochie Weurt'. De oude jaargangen zijn 

afgesloten en een nieuwe jaarging begint. Het eerste blad in 2015 heeft nummer 1 van jaargang 1. 

In 1963 is het oude parochieblad voor het eerst verschenen onder leiding van pastoor Jo Verschuren 

en verder uitgebouwd door pastoor Wim van Midden en pastoor Joop Reurs. Op dit ogenblik 

bedraagt de oplage 925 exemplaren per week. De parochie Beuningen heeft geen parochieblad. De 

parochies van Winssen en Ewijk geven één keer per maand een blad uit, maar het verschilt qua 

inhoud van het Weurtse parochieblad. Omdat niet duidelijk is hoe het nieuwe blad van de parochie 

Johannes XXIII er uit zal zien (het zal 8 keer per jaar verschijnen) is besloten ons huidige parochieblad 

op de gebruikelijke wijze voorlopig voort te zetten. Het is op dit moment dus nog niet duidelijk hoe 

het toekomstige parochieblad voor de Weurtse parochiegemeenschap er uit zal zien en hoe vaak het 

zal uitkomen. Dat het zal blijven verschijnen is zeker omdat het als een belangrijk contactmiddel 

wordt beschouwd voor de Weurtse parochiegemeenschap. 

Alle medewerkers die meegewerkt hebben aan het 'Parochieblad St. Andreasparochie Weurt' 

kunnen met trots terugzien op een geslaagd en zeer gewaardeerd blad. Dit blijkt wel uit het gegeven 

dat een parochiaan in 2014 een extra donatie van meer dan 2000 euro heeft gegeven, bestemd voor 

het parochieblad. Een groter blijk van waardering is moeilijk voorstelbaar. 
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