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Goedemorgenkerk…zondag 15 september 2019, om 9.30 uur in de Herberg! 
 
 

 

 

Van de redactie  

Voor de laatste keer zingt van het Dames-Herenkoor komend weekend in onze kerk. In een feestelijke 

afscheidsviering, want er is veel om met dankbaarheid op terug te kijken.               

De volgende nieuwsbrief verschijnt half februari. Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief mail dan 

naar peddelredactie@hotmail.com  

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  

 



Afscheid Dames en Herenkoor   zaterdag 18 januari 19.00 uur

               

Zoals u in de vorige Peddels heeft kunnen lezen heeft het Dames - Herenkoor besloten om 
per 1 januari 2020 te stoppen. De feestelijke afscheidsviering is op zaterdagavond 18 januari 
om 19.00 uur. Voorganger is pastoor Thanh. 

Na afloop van de dienst is er een receptie met koffie en gebak in de Herberg waar we 
persoonlijk afscheid kunnen nemen van dit prachtige koor dat vele jaren veel tijd en energie 
heeft gestoken in het opluisteren van vieringen en bijzondere gelegenheden. 
U ben allen van harte uitgenodigd.  
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                    

                                                                                                               

Brand op het kerkhof  

Zoals velen van u al wel zullen weten, is er vlak voor kerst brand geweest op onze 

begraafplaats. Gelukkig viel de schade mee en hebben we alles weer schoon en in orde 

gekregen voor de Kerstdagen. 

Na ontdekking van de brandstichting hebben we direct aangifte gedaan bij de politie. De 

volgende dag was de dader al opgespoord. Het blijkt te gaan om iemand die professionele 

hulp nodig heeft, hetgeen inmiddels is geregeld. 

 

 



Toekomst van onze geloofsgemeenschap   

We hebben beloofd u op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen. U zult begrijpen dat er niet elke maand 

spectaculaire nieuwtjes zijn te melden. Zeker niet na een periode 

met zoveel feestdagen. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. 

We hebben als locatieraad en werkgroep alweer diverse 

gesprekken gevoerd. Steeds meer mensen beginnen met ons 

mee te denken. We verzamelen alle ideeën en nemen die mee in alle studies en evaluaties. 

Ondertussen gaan we door met het opzetten van activiteiten en structuren voor de toekomst. 

Zie hiervoor bijvoorbeeld ook elders in deze Peddel bij alternatieve vieringen en vorming en 

bezinning. We kunnen iedereen aanraden om ook daar eens te komen kijken. Nu is er de 

gelegenheid om vorm te geven aan onze eigen toekomst. 

Ook het pastoresteam en het parochiebestuur gaan dit jaar weer verder met werken aan de 

toekomst. Zo staat 4 februari een overleg met onze locatieraad over lokaal geloven op de 

agenda. Ook vindt op 25 februari de formele hoorzitting van het parochiebestuur over de 

besluitvorming rond het sluiten van de kerk plaats in de Herberg (aanvang 19:30 uur).  

 

 
Goedemorgenkerk 
 

Welkom  
op zondag 16 februari  
om 9.30 uur in de Herberg! 
 
Op zondag 16 februari a.s. is in het zaaltje in de 
Herberg weer de Goedemorgenkerk.  
We beginnen om 9.30 uur! 
U bent allen van harte welkom om met ons samen te 
zijn. We bidden, zingen en onder het eten van een 
broodje luisteren we of vertellen in kleine kring aan 
elkaar wat we belangrijk vinden naar aanleiding van 
de lezing uit de Bijbel van deze zondag. Het 
samenzijn duurt ongeveer vijf kwartier.  
Iedereen die ooit is geweest zegt dat het heel zinvol 
is om zo samen de zondag te beginnen. Als werkgroep vinden wij dat ook! Er is trouwens 
altijd mooie muziek om naar te luisteren. We steken het licht van de Paaskaars aan om zo 
onze verbondenheid met Jezus Christus en zijn Kerk te laten zien en later in de 
Goedemorgenkerk zetten we daar lichtjes bij, terwijl we in de stilte van ons hart een 
persoonlijke voorbede bidden. Die lichtjes blijven na afloop van de Goedemorgenkerk 
branden als een stil gebed in het Stiltecentrum bij Maria 
Nogmaals: van harte welkom!  

Namens de werkgroep  

Elly Lemmen 



De eerstvolgende zaterdagavondkerk viering is op zaterdagavond 21 maart om 19:00 uur. 

Ook hier samen bidden, zingen en een lezing met een thema waar we samen over praten.   

 

 

Vorming en Bezinning in de Herberg in Westervoort 

Ook in 2020 organiseren we weer samen met pastor Jeroen Heemink en Ferry 
Visser een aantal avonden. De thema’s voor de eerste helft van het jaar zijn:  

De spirituele beleving van de eucharistie bij St. Leonardus van Port Maurice: 
donderdag 6 februari. (zie de cursusomschrijving hieronder)  

-  Franiscus van Sales: cursusomschrijving volgt nog, 1 avond; in maart                      
- Thomas a Kempis: cursusomschrijving volgt nog, 1 avond; in april;  

Onder voorbehoud: voor de periode september - oktober denken we aan een reeks 
(3 avonden) over Ignatius van Loyola  

De verborgen schat: Leonardus van Port Maurice over de eucharistie  

In deze avond worden gezamenlijk teksten 
gelezen uit ‘De verborgen schat’ van 
Leonardus van Port Maurice, een franciscaan 
en invloedrijke missionaris. In deze fragmenten 
staat met name de spirituele beleving van de 
eucharistie centraal. Na de lezing wordt 
gekeken of de inhoud raakvlakken heeft met 
het leven van nu.  

Wie: Deze cursus is bestemd voor iedereen 
die meer wil weten over de spirituele beleving 
van de eucharistie.  

Maximaal 10 deelnemers 
Data: 6 februari 2020 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Begeleiding: pastor Jeroen Heemink & Ferry Visser Aanmelden: 
secretariaat@rkliemers.nl of ehj.janssen@planet.nl  

Kosten: gratis  

 

 

 

Schemering  



Als de dag naar schemer reikt 

en de zon haar stralen heeft geblust 

sterrenpracht aan de hemel prijkt  

en avondrood de einder kust, 

dan is het tijd voor stille gedachten 

voor dankbaarheid en voor wensen 

voor rust en ruimte en wondere krachten 

voor ons, altijd bezige mensen.  

 

De zachte wind ligt al te slapen 

geluiden versmelten met de schemer 

de maan gaat de ruimte kapen 

nu de zon verdwijnt aan de hemel. 

De nacht valt en het licht dooft 

de dag schuift het gordijn al dicht 

een mooie winterdag is ons beloofd, 

nu eerst slapen, dan wordt het weer licht.  

 

Ans Bouman 

 

 
 
Vooraankondiging  

 
In april 2020 bestaat het Werenfriduskoor uit Westervoort 40 jaar.  
Dat willen we NIET ongemerkt voorbij laten gaan.  
 
Noteert u alvast in uw agenda: op zaterdagavond 18 april 2020 is een viering in de 
Werenfriduskerk te Westervoort en op zondag 19 april verzorgen we een uitgebreid 
lunchconcert. Verdere informatie volgt. 
 
 

 

 

Familieberichten en gebedsintenties  

Overleden:  

Overleden: Op 25 december 2019 is overleden Franciscus Gerardus Jozef Vlug, in de leeftijd 

van 81 jaar. Wij wensen de nabestaande veel kracht en bemoediging toe. 

Misintenties:  

Zaterdag 25 januari: Frans Vlug 



Zondag 2 februari: Frans Vlug, Wim en Annie Grefen-Wanders, Wim van Maanen, Annet 

Munster, Paul Compen, Fien ter Voert, Wim ter Voert, Henk Heijmen. 

Zaterdag 22 februari: Frans Vlug, Wilma Wigman-Opgenoort, Fien ter Voert, Wim ter Voert, 

ouders Reijers-Willemsens, Henk Heijmen. 

 

 

Agenda  
 

Zaterdag 18 januari 19.00 uur: Eucharistieviering. Afscheid van het Dames-Herenkoor.   

Voorganger Pastoor Thanh  

Na de viering afscheidsreceptie van het DH koor (allen van harte welkom) 
 

Zaterdag 25 januari 19.00 uur: Woord en Communieviering o.l.v. parochianen 

 

Vrijdag 31 januari 9.00 uur: Vrijdagviering. Voorganger pastoor Thanh  

 

Zondag 2 februari 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger G. Remmers 

 

Zaterdag 8 februari 19.00 uur: Bezinning en Lichtviering.  

 

Zondag16 februari 9.30 uur: Goedemorgenkerk in de grote zaal van de Herberg 

 

Zaterdag 22 februari 19.00 uur: Woord en Communieviering o.l.v. parochianen 

 

Vrijdag 28 februari 9.00 uur: Vrijdagviering.  Voorganger pastoor Thanh 

 

Zaterdag 29 februari 19.00 uur: Woord en Communieviering. Voorganger A.van Zundert 

 

 
 

Voor mensen die slecht ter been zijn, kan voor de weekendvieringen in Westervoort voor 
vervoer worden gezorgd. Aanmelden graag uiterlijk vrijdag voor 11.00 uur bij mevrouw 
Magda Janssen, tel.nr. 0263112115 (b.g.g. secretariaat St. Werenfridus tel.nr. 026 3118250 
elke vrijdag 09:00 tot 11:00 uur)  

In het huis aan huisblad Gemeentenieuws staat ook de informatie over de vieringen 

 

 

 


