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Van de redactie 

Als alles in een keer anders is, door Corona, slaan we er ons doorheen. Er ontstaan mooie 
initiatieven en het activeert de creatieve geest. Samen komen we door deze periode heen. 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt half mei. Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief 
mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



Inzameling voor de voedselbank 
 
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord of gelezen in de kranten zijn ook 
de voedselbanken getroffen door de coronacrisis. Er komt minder 
voedsel binnen en er is een tekort aan vrijwilligers. Daarom worden 
op diverse plaatsen extra acties gehouden voor het inzamelen van 
voedsel. Zo zijn er in onze parochie ook meerdere plaatsen waar 
mensen spullen kunnen doneren voor de voedselbank. In 
Westervoort kan dat in ons Stiltecentrum dat elke dag is geopend. 
Daar staat een mand waar u (houdbare) spullen kunt inleveren. De 
spullen in de mand gaan elke dag naar de opslag. Onze diaken Adri 
van Zundert zorgt er dan voor dat dit wordt afgeleverd bij de 
voedselbank. Alle houdbare spullen zijn welkom. 
 

 

 
Huispaaskaarsen en wijwater 
 
De Huispaaskaarsen zijn met de Grote Paaskaars op zaterdagavond 
11 april tijdens de Paaswake in Zevenaar gewijd. 
Ik heb contact opgenomen met de mensen die een paaskaars besteld 
hebben om deze op te halen in de Herberg 
Er zijn nog 2 kaarsen beschikbaar voor hen die ook zo’n kaars willen 
kopen, ze kosten €11 
Er zijn wellicht ook nog een paar palmtakjes aanwezig. 
 

WIJWATER. 
Wanneer er weer wijwater beschikbaar is, hoort u dat van ons, op dit 
moment mag het wijwater niet vervoerd worden. 
 
Koster Leny 
 
 
 

Lokaal geloven 
 
In de Op Weg van april/mei heeft u een stukje kunnen lezen over lokaal geloven in de 
toekomst. Ook in de komende nummers zal daar aandacht voor zijn. In onze Peddel hebben 
wij aangegeven dat uw Locatieraad hier ook mee aan de slag is. We hadden wat plannen 
voor bijeenkomsten, maar dat kan natuurlijk niet in deze tijd. Maar uiteraard gaan we wel 
door. Hoe? Daar denken we over na.  
In de Op Weg wordt gesproken over inspiratievieringen en “naar elkaar omzien”. 
Inspiratievieringen hebben we nu al een hele tijd. Denk aan de Lichtvieringen, de 
Goedemorgenkerk en de Zaterdagavondkerk. Uiteraard gaan we daar mee door zodra het 
weer kan. Maar heeft u nog ideeën? We horen het graag.  
Omzien naar elkaar gebeurt duidelijk ook. Denk bijvoorbeeld maar aan de inzet van het 
gelegenheidskoor bij uitvaarten, de vrijwilligers vanuit onze geloofsgemeenschap bij het 
Inloophuis, het maandelijkse bloemetje van verbondenheid, de lokale werkgroep PCI en 
recent het spontane aanbod van Elly Lemen en Gemma Toussaint om beschikbaar te zijn 
voor een praatje voor mensen die daar behoefte aan hebben.  
Wie komt er nog meer meedoen? Een lokale gemeenschap betekent activiteit van allen 
anders is het geen gemeenschap. Welke wensen en ideeën heeft u? Waar wilt u aan 
meedoen? Wie komt ons helpen dat uit te werken? We horen het graag. 



 
Toekomst gebouwen  
 
Vanuit de werkgroep toekomst gebouwen is er maar beperkt nieuws te melden. Maar we 
hebben niet stil gezeten. We zijn zoals vele anderen overgeschakeld naar online vergaderen. 
Dat is toch even wennen. Je kunt niet zo gemakkelijk tussendoor even een praatje maken en 
daarbij je gedachten iets beter op een rijtje zetten. Samen met Spectrum plannen we hoe we 
zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan het opstellen van een kerkenvisie door de gemeente 
Westervoort. Ook hoe we onze taken en plannen kunnen uitvoeren in de nieuwe situatie. 
Onze verwachting is dat de Gemeente en Spectrum begin mei naar buiten treden voor het 
opstellen van de kerkenvisie. Voor die tijd benaderen we zelf al weer mensen en 
belanghebbenden om onze eigen plannen verder vorm te geven. In de Peddel van mei 
hopen we u daar nader over te kunnen informeren. 

 
 
Vieringen via YouTube 
 
Vanwege de Corona pandemie gaan alle publieke vieringen niet door. U kunt u echter elke 
zondagochtend om 9.30 uur aansluiten voor gebed en vieren via het YouTube kanaal van de 
parochie, rechtstreeks te bereiken via de knop op de Homepage: Vieringen parochie Sint 
Willibrordus. 

 
 
U staat er niet alleen voor 
Initiatieven in onze gemeenschap 
Heeft u behoefte aan een praatje of heeft u een vraag? Elly Lemmen en/of Gemma 
Toussaint staan u graag te woord. Mogelijk ook dat ze u bij bepaalde vragen kunnen 
verwijzen naar anderen die u kunnen helpen.  
Elly Lemmen: 06-573 32 405 
Gemma Toussaint: 06-248 19 236 
 
De Parochiële Caritas Instelling biedt tijdelijke hulp of ondersteuning. Die 
ondersteuning kan bestaan uit: 
• Een luisterend oor en meedenken 
• De weg wijzen en zo nodig meegaan naar (overheids)instanties die hulp bieden 
in voorzieningen 
• Beperkte financiële ondersteuning in acute noodsituaties 
Voor hulpvragen kunt u de Caritas bereiken via  telefoon: 06 – 10 48 61 88. Deze 
telefoon is bereikbaar op iedere werkdag van ’s ochtends 8.00 uur tot ’s avonds 
20.00 uur 
 
Graag Gedaan Westervoort 
Hulp kun je gewoon aanvragen. Bel 026-3115918 (tussen 9 en 12 uur op 
werkdagen). Zo mogelijk 2 dagen van tevoren. 
 
Inloophuis de Herberg 
Tijdens de normale inloopmomenten kunnen mensen Jacqueline Schilling, 
Coördinator Inloophuis De Herberg, bellen met een vraag of gewoon om een praatje 
te maken.  
Jacqueline Schilling: 06-286 66 195 
 
  



Net als onze kat 

Genieten wij de lente  

Van achter het raam 

(van Robert) 

 
 
 
Yarrah.com 

 
 
 
 
 
 

De boodschappen doen 

eerste levensbehoefte 

levensgevaarlijk 

(Ed) 

 
 
 

Plusonline.nl 

 
Cbl.nl 
 
 
 
 

Agenda  
Er zijn tot nader order GEEN vieringen i.v.m. het Corornavirus. 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 


