PAROCHIEBLAD ST. ANDREASPAROCHIE WEURT
Met ingang van 1 januari 2015 maakt onze parochie deel uit van de nieuwe parochie 'Johannes XXIII'.
Volgens de stuurgroep die de fusie voorbereidt, komt er voor de vier kerkdorpen (Weurt, Beuningen,
Ewijk, Winssen) één gezamenlijk ‘Kerkblad’. Hiermee beoogt men ‘meer bewustwording onder de
gelovigen’. Dit betekent dat ons parochieblad onder een andere naam deel gaat uit maken van het
nieuwe kerkblad. Hierin zullen ook onze parochieberichten en nieuws van de verenigingen een plaats
krijgen. Ideeën hiervoor dienen dit jaar nog uitgewerkt te worden.
In 1963 kwam het parochieblad voor de Andreasparochie voor het eerst uit. Het initiatief hiertoe
werd genomen door pastoor Verschuren. Deze vond hij dat veel tijd kwijt was met allerlei
mededingen over het gebeuren in de parochie. “Dan klom ik op zondag op de mooie preekstoel en
begon ik met het voorlezen van wat er allemaal te doen was die week. Nou. Dat was een hele
waslijst. Vaak was ik al vijf minuten kwijt voordat ik aan de preek kon beginnen”.
In de eerste jaargangen bevatte het blad voornamelijk de tijden van de vieringen, de
misdienaarsbeurten, de doktersdiensten, de opbrengst van de collectes, jaarlijkse overzichten met
het aantal kerkgangers, aantal gezinnen dat regelmatig in de kerk kwam, het aantal uitgedeelde
hosties en berichtjes van de plaatselijke verenigingen. Ook advertenties om het papier en het
drukken van het blad te financieren. In het begin bedroeg de oplage 300 exemplaren, later oplopend
tot 1000 exemplaren per week.
Onder pastoor Van Midden veranderde het blad van karakter. De pastoor zelf was in de eerste jaren
van zijn pastoraat degene die meestal het parochieblad vol schreef. Hierbij schuwde hij zijn eigen
mening niet en trok flink van leer tegen de aantastingen van het milieu in Weurt, o.a. door de komst
van de afvalverwerking in de Weurtse polder (‘geen belt in het veld’). Zeer bijzonder waren zijn
overwegingen. Hij kon de mensen als geen ander inspireren door zijn woorden en zijn eigen
doorleefde geloof in God. Aan het einde van zijn pastoraat schreef hij niet meer wekelijks op de
voorkant van het blad. Ook de werkgroepen en koren kwamen af en toe aan de beurt. Dit laatste
werd door pastoor Reurs verder uitgebouwd.
Op dit ogenblik bedraagt de oplage 950 exemplaren per week. Een bijzonder gebeuren waar de
aanstaande fusieparochies zonder meer jaloers op zijn.
Van het begin af aan is het belang ingezien van het parochieblad voor de parochie. Het is een
belangrijk middel om in contact te komen met de parochianen, ook met de mensen die van de kerk
vervreemd zijn.
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