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  Van de redactie 

Op 23 februari is het weer 3 dagen Vastenavond, daarna volgt Aswoensdag waarmee de 
vastentijd van 40 dagen wordt ingeluid. Dit herinnert me aan het vastentrommeltje uit mijn 
kindertijd, zouden kinderen dit trommeltje nu ook nog kennen? 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt half maart. Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief 
mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



Verslag afscheid Dames- en Herenkoor 
 

Het Dames-Herenkoor kijkt met 
veel plezier en dankbaarheid 
terug op de afscheidsviering van 
zaterdag 18 januari. De mooie 
woorden van Pastoor Thanh en 
Ed Janssen, de liederen 
gezongen door ons collega 
Werenfriduskoor en de cadeaus 
maken deze avond tot een fijne 
herinnering. 
 
Uw aanwezigheid tijdens de 
viering en op de receptie, in een 
mooi aangeklede ruimte, heeft 
ons goed gedaan. De vele 

complimenten zijn een steuntje in de rug, bij een dubbel gevoel. De locatieraad schenkt ons 
een videoband van deze viering, zodat we nog eens terug kunnen kijken en luisteren naar 
deze afscheidsviering. Een blijvende herinnering.  
 
 
Graag willen we eenieder bedanken die aan het succes van deze avond heeft meegewerkt.  
Het ging onze verwachtingen te boven. Veel dank voor u allen. Voortaan zullen we als 
Gelegenheidskoor, in een kleinere bezetting zingen bij uitvaarten (op verzoek) en bij 
vieringen in de Zorgcentra De Wilgenpas en Hamerstaete, zodat we nog een kleine bijdrage 
kunnen leveren aan onze geloofsgemeenschap.  
 
 
Het Dames-Herenkoor 

 

Alternatieve vieringen: 
Goedemorgenkerk 
Op zondag 16 februari om 9.30 uur is in het zaaltje van de Herberg weer de 
Goedemorgenkerk.  
 

 
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.  
Namens de werkgroep  
Elly Lemmen 

 

 

 

  



 
Taizé-viering in Duiven 
Op zaterdag 7 maart is er een Taizé-
viering in de Remigiuskerk in Duiven. 
Zoals ieder jaar worden de liederen 
gezongen door een gelegenheidskoor. 
Binnenkort wordt er in het 
parochiecentrum van de Remigiuskerk 
te Duiven gestart met de repetities van 
dit gelegenheidskoor. 
Repetitiedata: vrijdag 21 en 28 februari 
en 6 maart van 19.00 uur tot ca. 21.00 
uur en zaterdag 7 maart om 17.00 uur 
Jullie allen zijn van harte uitgenodigd 
voor de viering zelf, 7 maart om 19.00 
uur in de Remigiuskerk, én voor gelegenheidskoor/ensemble. 
 
 

Zaterdagavondkerk op 21 maart 
Op 21 maart is er weer de zaterdagavondkerk om 19:00 uur in de Herberg. 
We vieren Laetare ((Latijn voor “Verheug U”) en Halfvasten. We zijn halverwege de weg naar 
Pasen, het feest van het Licht. Er komen nog een paar zware en donkere dagen maar 
daarna is er het Licht. Het Licht, misschien Inzicht? Waar kan jij je op verheugen? 
U bent allen weer van harte welkom. 

 

Vorming en Bezinning in de Herberg in Westervoort  
De data van de komende twee bijeenkomsten van bezinning zijn bekend. 
-Franciscus van Sales: donderdag 19 maart;  
-Thomas a Kempis: donderdag 2 april;  
 
Voor beide avonden is het maximaal aantal van 10 deelnemers bereikt. Mocht u toch nog 
belangstelling hebben, laat dat dan weten aan Ed Janssen of het Parochiesecretariaat. Bij 
voldoende belangstelling proberen we extra avonden te organiseren. 
 
Tijd:   20.00 - 22.00 uur 
Plaats:  De Herberg Westervoort 
Begeleiding: pastor Jeroen Heemink & Ferry Visser 
Aanmelden: secretariaat@rkliemers.nl of ehj.janssen@planet.nl  
Kosten:  gratis 

 
 

Literatuuravonden in de Herberg? 
Er zijn suggesties om een of twee keer per jaar een literatuuravond te organiseren in de 
Herberg. Dat zou kunnen zijn een boekpresentatie door de auteur of door een deskundige of 
liefhebber of een meet en greet met een auteur of wat dan ook. Heeft u ideeën, we horen het 
graag. Als locatieraad kunnen wij echter niet alles zelf. Wie heeft er belangstelling om hier 
(mede) de schouders onder te zetten. Deskundig advies en contacten zijn beschikbaar via 
de deskundige Ferry Visser. De locatie is beschikbaar (ook vaker dan twee keer per jaar) in 
de Herberg. We horen het graag 

  



Bezinning rondom de Eucharistie 
In het kader van het ‘Jaar van de Eucharistie’, organiseert het pastoraal team verschillende 
(bezinnings-en/of gespreks-)avonden over de Eucharistie: 
Data:   Dinsdagen 12 en 26 mei en 9 juni 
Tijd:   19.30-21.00 uur 
Locatie: parochiecentrum Zevenaar 
Begeleider:  pastoor Thanh 
Leesstof: ‘ De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’ en 
     ‘Verhef uw hart’ 
Aanmelding:  uiterlijk 30 april a.s. via secretariaat@rkliemers.nl 
 

 

 
 
HUISPAASKAARSEN  
Ook dit jaar kunnen er weer Huispaaskaarsen besteld worden.  
De prijs is € 11,00 voor de kleine replica van de paaskaars in de 
kerk, een iets groter model kost 22,00 andere modellen zie de 
poster in de kerk.  
Graag bestellen voor 8 maart op het inschrijfformulier achter in de 
kerk, of telefonisch bij koster Leny Jansen telnr. 0641260549. 
 
 
 

Kerstpakkettenactie groot succes. 
Vanaf begin december tot begin januari konden mensen spullen uit hun 
kerstpakketten en Douwe Egberts punten inleveren bij het inloophuis. Met de 
opbrengst kon door het inloophuis veel koffie en thee ingekocht worden voor mensen 
die het financieel niet zo breed hebben. In totaal werden meer dan 200.000 punten 
met een waarde van ongeveer 1000 euro ingeleverd! Een deel van de punten staat 
nog op het account zodat die een volgende keer kunnen worden gebruikt. Ook blijft 
in het inloophuis voortaan de mogelijkheid om DE-punten in te leveren”. 

Toen op 13 januari om 16:30 uur de deur van inloophuis de Herberg openging stond 
de mensen en een zaal vol spullen te wachten. Van de spullen die vanuit de 
kerstpakketten waren 
ingeleverd mocht ieder 
7 artikelen uitzoeken. 
Daarnaast had de 
Jumbo koekjes en 
vaatwastabletten 
geschonken en Bakker 
Bart had speciaal nog 
een flink aantal 
kerstbroden gebakken. 
Het inloophuis was erg 
blij met deze bijdragen! 

Ook Inloopkast de 
Cirkel was 
vertegenwoordigd en 
had nog wat speelgoed 



te verdelen, tevens was het Goed voor elkaar team aanwezig. Voordat de 
mensen de ruimte weer verlieten werd iedereen door de dames van de Parochiële 
Caritas Instelling verrast met een boodschappen-bon. 

En dan was er natuurlijk ook de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 

Het was een mooie actie waar meer dan 100 mensen/gezinnen gebruik van hebben 
gemaakt. Een actie als deze laat zien dat mensen graag iets voor een ander over 
hebben. Dank aan ieder die heeft bijgedragen aldus Jacqueline Schilling van 
inloophuis De Herberg. 

 
Lokaal Geloven 
 
Dinsdag 4 februari presenteerde het pastoresteam de visie op Lokaal Geloven en 
Lokale Geloofsgemeenschappen in de toekomst voor genodigden en 
belangstellenden in Doesburg. Zoals u waarschijnlijk weet is uw locatieraad al 
langere tijd bezig met dit onderwerp. Het was dan ook goed om de visie van het 
pastoresteam te horen en al bestaande initiatieven en activiteiten te kunnen delen 
met andere locaties. In Westervoort hebben we al regelmatig alternatieve vieringen. 
De Lichtvieringen in de kerk en de Goedemorgen kerk en de Zaterdagavondkerk in 
de Herberg. Ook organiseren we regelmatig verdiepingsbijeenkomsten samen met 
Jeroen Heeming en Ferry Visser.  
 
Duidelijk werd dat de ontwikkeling van kleine lokale geloofsgroepen een kwestie van 
vernieuwen en veranderen is. Dit vernieuwen en veranderen is in de eerste plaats 
een zaak van de gelovigen ter plekke. De veranderingen zullen met name zijn: 

• gelovigen veranderen van ‘consumenten’ naar ‘getuigen’ 

• de afhankelijkheid van beroepskrachten verschuift naar: eigen initiatief van 

gelovigen  

• bevestiging van het bestaande en het bekende wordt: openheid naar het nieuwe 

en het andere, de anderen 

Wat betekent dat precies? Het is allemaal erg drastisch. Hoe gaan we dat invullen? 
Ons voornemen was en is, om in de komende maanden in deze Peddel hier beetje 
bij beetje nader op in te gaan. Dat kan een locatieraad echter niet alleen. Heel veel 
zal uit de leden van de geloofsgemeenschap moeten komen. Doet u mee? Wij staan 
open voor heel veel suggesties en ideeën. Leest u eens de presentatie van het 
pastoresteam en laat ons uw mening en wensen horen. Dat kan per mail, telefoon, in 
een persoonlijke ontmoeting of een stukje in deze Peddel. Wij houden ons 
aanbevolen. 
De presentatie van het pastoresteam is te lezen op de website onder het kopje: 
Lokaal Geloven. https://www.rkliemers.nl/publicaties/lokaal-geloven/  
 
 
Uw Locatieraad. 
 
  



 
 
LENTE in februari. 
 
In het bleke ochtendlicht 
klimt een gouden zon omhoog. 
Dan een grijze wolk en malse regen 
met als toegift een regenboog. 
 
 
 
Overal ontstaat nieuw leven 
sneeuwklokjes springen uit de aarde. 
Ze zullen al snel bloemen geven 
uit bolletjes die de aarde bewaarde.  
 
 
 
Heesterknoppen staan op springen 
allemaal in de wintertijd. 
Zal de winter nog wel beginnen 
of verliest hij het van de lente, deze strijd. 
 
 
 
Blauwe luchten, schapenwolken 
lichte vorst en vogels die uitbundig zingen. 
Geen storm die de lucht doet kolken 
er gebeuren vreemde dingen. 

 
 
 
Is het klimaat nu echt van slag 
of zal het morgen weer anders zijn. 
Nu maar genieten van deze prachtige 
dag 
lente in februari, voor even best fijn! 
 
 

 
 
Ans Bouman 
  



 

NEVA ensemble 

Het NEVA ensemble uit St. 
Petersburg komt in 
december 2020 weer naar 
Westervoort en wel op 
zaterdag 19 december. 
Reserveer deze datum 
alvast in uw agenda. 

Dit ensemble, bestaat uit 
professionele zangers van 
hoog niveau en heeft 
inmiddels al tweemaal in 
Westervoort succesvol 
opgetreden. De afgelopen 
Kerstperiode hebben ze 
opgetreden in Duiven. We 
kregen veel reacties van 

mensen die het jammer vonden dat ze dit keer niet in Westervoort zijn geweest. 
Daarom hebben we hen nu al weer besproken voor de Kerstperiode van 2020. 
Daardoor is iedereen in de gelegenheid om dat alvast vast te leggen in de agenda. 
Geef het a.u.b. ook door aan anderen die van muziek houden, bijvoorbeeld koren die 
u kent. Dit ensemble is echt van internationale allure. 

 
Nieuws van de K.B.O. Afdeling Westervoort 

 

Zoals u wellicht weet staan de letters K.B.O. voor Katholieke Bond Ouderen. 
De K.B.O. afdeling Westervoort heeft ongeveer 380 leden. 
Elke maand is er een bijeenkomst, meestal in Wijkcentrum De Bult, Koeweide 116. 
Alle leden zijn steeds van harte welkom en ook als u denkt, ik wil eens kijken of dit 
iets voor u is, komt u dan gerust eens een keer kijken. 
Soms is er een lezing, vaak met de gelegenheid om vragen te stellen over 
onderwerpen die voor iets oudere mensen van belang zijn. 
Twee keer per jaar is er een bingo avond met veel gezelligheid en leuke prijzen. 
 

Woensdag 26 februari 2020 is het Aswoensdag. Een dag om stil te staan bij oude 
(kerkelijke) tradities en wat ze ons nu nog zeggen. De avond na carnaval is er ook de 
gewoonte van het “haringhappen.” Komt u meekijken naar foto’s uit de traditie op het 
grote scherm, meepraten en herinneringen ophalen aan hoe het vroeger was? In “De 
Bult” Koeweide 116, van 20.00 – 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
 
Namens de activiteitencommissie  
Jos en Elly Lemmen 
Email: j.lemmen4@upcmail.nl 
Tel. 06 11126019/06 57332405  



Familieberichten en gebedsintenties 
 
Overleden: 
18 januari: Andréas Hueting, 62 jaar 
20 januari: Christiaan Budel, 75 jaar 
29 januari: Hendrika Oversteeg - van Wolferen, 101 jaar 
7 februari: Nico Kok, 69 jaar 
9 februari: Agatha Verhoeven - Romkes, 85 jaar 
10 februari: Johannes Peperkamp, 86 jaar  
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 
 

Misintenties:  
In verband met een fout van de Liemers Courant zijn vorige week de intenties niet in deze 
krant geplaatst. 
 
Zaterdag, 22 februari, 19.00 uur 
Theodora Messing-van Haren (jgt.), Coba Schaars-Stevens, Frans Vlug, Wilma Wigman-
Opgenoort, Fien ter Voert, Wim ter Voert, ouders Reijers-Willemsens, Henk Heijmen, Corrie 
Messing-Disteli, André Hueting, Chris Budel, Riek Oversteeg-van Wolferen, Nico Kok, 
Agatha Verhoeven, Johannes Peperkamp. 
 
Zaterdag, 29 februari, 19.00 uur 
Riek Oversteeg-van Wolferen, Chris Budel, André Hueting, Frans Vlug, Johannes 
Peperkamp, Agatha Verhoeven, Nico Kok.  
 
Zondag, 8 maart, 11 uur 
Herman Schaars (jgt.), André Hueting, Chris Budel, Wim en Annie Grefen-Wanders, Annet 
Munster, Wilma Wigman-Opgenoort, Paul Compen, Fien ter Voert, Wim ter Voert, ouders 
Reijers-Willemsens, Henk Heijmen, Riek Oversteeg-van Wolferen, Frans Vlug, Johannes 
Peperkamp, Agatha Verhoeven, Nico Kok. 
 

 

Agenda  
 
Zondag 16 februari:  9:30 uur Goedemorgenkerk 
Zaterdag 22 februari:  19:00 uur Viering o.l.v. Parochianen 
Vrijdag 28 februari:   9:00 uur Laatste Vrijdagviering 
Zaterdag 29 februari:  19:00 uur Woord en Communieviering met voorganger 

A.v. Zundert 
Zaterdag 7 maart:  19:00 uur Taizé viering in de Remigiuskerk in Duiven 
Zondag 8 maart:   11.00 uur Thanh M.O.V. viering 
Zaterdag 14 maart:  19.00 uur Uitstelling en Bezinning 
Donderdag 19 maart: 20:00 uur tot 22:00 uur Vorming en bezinning:Franciscus 

van Sales in de Herberg 
Zaterdag 21 maart:  19.00 uur Zaterdagavondkerk o.l.v. Parochianen  
Vrijdag 27 maart:  9.00 uur Laatste vrijdagviering 
Zaterdag 28 maart:  19.00 uur o.l.v. Parochianen 
Donderdag 2 april: 20:00 uur tot 22:00 uur Vorming en bezinning Thomas à 

Kempis in de Herberg 
 



 
Dinsdagen 12 en 26 mei en 9 juni: 19.30-21.00 uur parochiecentrum Zevenaar 
bezinnings-en/of gespreks-)avonden over de Eucharistie 
_______________________________________________________________________ 
 
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 

 


