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Van de redactie  

Het is een stille tijd in onze locatie. Veel activiteiten wachten op betere tijden. Zodra er nieuws is hoort u 
dat zeker van ons. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt half juni. Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief mail dan 
naar peddelredactie@hotmail.com  

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma 



 
Lintjesregen in onze locatie/ Parochie 
 
KOOS VAN HUMMEL krijgt het bericht dat hij een lintje krijgt, onder 
andere voor: 
1977-2009: Secretaris (1972-1975) van en vrijwilliger bij Harmonie 
Sint Gregorius 
2011-2018: Vrijwilliger bij het Nederlands Openluchtmuseum in 
Arnhem 
2005-heden: Vrijwilliger bij de RK Geloofsgemeenschap Sint 
Werenfridus Westervoort 
2009-heden: Vrijwilliger bij Vereniging De Zonnebloem, afdeling 
Westervoort 
 
 
 

 
JOS LEMMEN krijgt het bericht dat hij een lintje krijgt, onder andere 
voor: 
1983-heden: Met het koor van de RK Geloofsgemeenschap Sint 
Werenfridus in Westervoort, ondersteunen weekendvieringen, 
huwelijken en begrafenissen 
1985–1992: Ouderhulp bij de Basisschool de Flierefluiter in 
Westervoort 
1988-heden: EHBO’er bij de EHBO-vereniging in Westervoort 
1990-1997: Lid van het Jongerenpastoraat Westervoort. 
1999-heden: Medeorganisator van de jaarlijkse Liemerse Bedevaart 
naar het Duitse Mariabevaartsoord Kevelaer 
2003–2017: Lid van de Werkgroep Thomasvieringen De Liemers 
2009–heden: Vrijwilliger bij Vereniging De Zonnebloem, afdeling 
Westervoort 
 
 

 
 
WILLEMIEN SMITS, trots poserend met haar bos bloemen, is beloond 
voor onder andere: 
1975-heden: Vrijwilliger bij de R.K. Geloofsgemeenschap Sint Werenfridus 
in Westervoort. Waaronder o.a. vele jaren coördinatrice van de 
welkomstgroep in Westervoort, gastvrouw bij de meeste bijzondere 
gebeurtenissen en tot op heden verzorging van de bloemen in de kerk 
2002–heden: Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem, 
afdeling Westervoort 
 
 



 
ADRI VAN ZUNDERT werd gebeld door de burgemeester. Uiteraard 
hebben we ook daar direct een bloemetje bezorgd 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Meer lintjesregen 
 
Ook Klaas Westerbeek heeft een lintje ontvangen. 
  
Klaas is voorzitter van de Stichting Inloophuis de Herberg en we 
kunnen rustig stellen dat hij en pastor Ria Doornbusch samen 
verantwoordelijk zijn voor het bestaan van het Inloophuis.  Na het 
vertrek van Ria Doornbusch was Klaas de man die er (uiteraard 
samen met de andere bestuursleden) de schouders onder bleef 
zetten met als resultaat een bloeiend Inloophuis de Herberg. Het is 
maar de grote vraag of het ons zonder Klaas zelf zou zijn gelukt 
om dit mooie initiatief overeind te houden. Het Parochiebestuur en 
de Locatieraad hebben hem dan ook direct gefeliciteerd met deze 
verdiende onderscheiding. 
  
Van Klaas Westerbeek ontvingen we onderstaande reactie. 
 
Geacht Parochiebestuur en Locatieraad, 
Ben blij verrast met uw prachtige bos bloemen op de bewuste dag: vrijdag 24 maart en de 
waardering die hieruit spreekt. 
De toch wel sobere uitvoering: gebeld door de burgemeester, geen plechtigheid en receptie 
(waarvoor ook de indieners van het verzoek tot een onderscheiding normaal gesproken zijn 
uitgenodigd) werd met uw ruiker echt opgevrolijkt.  
Hartelijk dank daarvoor, ook namens mijn vrouw. 
Groetend en tot betere tijden  
PS. Een fysieke uitreiking van de versierselen en receptie en feestje komen nog  

  
 
Van Jeannette Vrancken kregen we onderstaande brief 
 
Lieve oude bekende parochianen in Westervoort en omstreken. 
Een dank je wel van een voormalig parochiaan vanuit de Heilige Maria Parochie te 
Vlissingen. 
Het is alweer 20 jaar geleden dat Peter en ik zijn verhuisd van Westervoort naar de 
provincie Zeeland. Een mooi stukje van Nederland. Wij wonen hier met veel plezier en ook 
hier hebben wij beiden het vrijwilligerswerk weer opgepakt. 
Graag wil ik het volgende met jullie delen: 



Op 24 april 's morgens om kwart voor tien heb ik iets bijzonders mee mogen maken. Aan de 
telefoon de burgemeester van Vlissingen, Bas van den Tillaar. Hij kon mij meedelen dat de 
Koning het had behaagd om mij lid te laten worden in de orde van Oranje Nassau dit voor 40 
jaar trouwe inzet als vrijwilliger binnen de maatschappij. Ik voel mij natuurlijk zeer vereerd! 
Dit ‘Lintje’ zou ik nooit ontvangen hebben als de parochie (locatieraad) deze aanvraag niet 
had ondersteund. Het is gewoon te gek en al die jaren heb ik het met zoveel liefde 
gedaan! En wat was/is het leuk en gezellig om in een werkgroep bezig te zijn. Samen kun je 
zoveel meer! 
Eerst ben ik beduusd, maar daarna ook vooral heel trots! Het is een lange tijd, maar zonder 
instemming van het thuisfront (Peter en in het begin van die jaren vooral ook de 
kinderen) was dit nooit gelukt. Natuurlijk ben ik hen dankbaar hiervoor en ook heel erg trots 
op Peter, dat hij zich zo ingezet heeft om dit voor mij voor elkaar te krijgen! 
Nog steeds voel ik mij zeer betrokken bij het wel en wee van de R.-K. gemeenschap, maar 
ook bij alle andere bekenden in Westervoort en omgeving. De Peddelnieuwsbrief lees ik dan 
ook met interesse en plezier. Jullie zijn goed bezig in Westervoort! 
Dank aan al diegenen die mij hebben gefeliciteerd met deze onderscheiding. Ik werd 
overspoeld met mailtjes, apps, telefoontjes, kaarten en zoveel bossen bloemen! Het was 
overweldigend. Wat heb ik daarvan genoten en ik geniet nog van een aantal bossen 
bloemen en al de kaarten op de kast. 
Dit lintje is voor mij een enorme stimulans om voorlopig door te gaan op de weg die ik tot nu 
toe bewandeld heb en nog verder zal bewandelen. Deo Volente 
Met eer en trots zal ik de decoratie dragen nadat de versierselen zijn uitgereikt. 
En als er weer vrij gereisd mag worden hoop ik Westervoort weer eens aan te doen en dan 
af en toe bekenden te ontmoeten in een van de winkels of waar dan ook.  
  
Hartelijke groet Jeannette en natuurlijk ook van Peter Vrancken  

 
 

 

Inzameling voor de voedselbank.  
 
Op vele plaatsen in onze parochie hebben de lokale 
geloofsgemeenschappen hun kerken of kappellen dagelijks 
geopend. Mensen kunnen er een kaarsje opsteken en wat 
bidden, soms willen mensen in een kerk of kapel gewoon stil 
zijn om tot zichzelf te komen. U kunt ook tijdens zo’n bezoek 
houdbaar voedsel achterlaten. Want de voedselbank heeft 
nog steeds behoefte aan houdbare levensmiddelen. In de 
meeste van de kerken en kapellen kunt u levensmiddelen 
achterlaten. Als u toch een keer binnenkomt voor een 
moment van rust, gebed, of om een kaarsje aan te maken, 
denkt u dan aan deze mogelijkheid.  
De afgelopen periode heb ik al een aantal keren de manden 
of de dozen op diverse locaties leeg mogen halen, soms een 
grote hoeveelheid maar ook waren er twee pakjes rijst. 
In de Werenfridus locatie gaat het zo goed dat ik met de auto 
ernaartoe rij. Een groot compliment voor u allen. 
In Giesbeek is het voorgekomen dat ik de doos met voedsel 

op zou halen, ik belde naar de koster om me te melden. Maar ik hoefde niet te komen want 
de doos met houdbare etenswaren was al leeggehaald. Een schande noemde de koster het. 
Ach dacht ik, degene die de spullen heeft meegenomen zal wel heel erg veel honger hebben 
gehad. 
Dat geloof ik ook wel want als diaken krijg ik de laatste tijd meer verzoeken om de 
formulieren voor de Voedselbank in te vullen en geloof mij, dat invullen is geen lolletje, 
mensen moeten met heel hun financiële op tafel komen. 



Ik hoop dat ik nog vaak met de auto vanuit Duiven naar Westervoort mag rijden om 
houdbare etenswaren op te halen voor de mensen die het op dit moment wat minder 
hebben. 
 
Groet, Adri van Zundert. Diaken St Willibrordusparochie. 
 
 
 

2020: Geen Liemerse bedevaart naar Kevelaer.  
 
Helaas heeft het bestuur van de broederschap die jaarlijks de bedevaart naar Kevelaer 
organiseert moeten besluiten om dit jaar NIET te gaan i.v.m. de risico’s, juist voor ouderen 
van het coronavirus.  
We hopen dat we in 2021 wel weer samen met pelgrims uit de parochie naar Kevelaer 
kunnen gaan. U mag alvast de datum in de agenda schrijven: donderdag 2 september 2021. 
Natuurlijk hoort u dan volgend jaar meer hierover. 
Tot die tijd, blijf gezond en hartelijke groet! 
Namens de broederschap 
Jos Lemmen 
 
 
 
 

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  

Door op onderstaande link te klikken, wordt u rechtstreeks verbonden met ons eigen 
YouTube kanaal: RK Liemers – Parochie Sint Willibrordus 
 
 
 
 

 

 

 

Onze Werenfriduskerk 

 
Zo vertrouwd, een oorlog overleeft en sterk 

onze kerk, een bijzonder bouwwerk.  
Een plaats in ons midden, in ons hart 
maar veranderingen zijn helaas gestart.  
 
Zoveel vieringen in vele jaren 

zoveel herinneringen om te bewaren.  
Van de kansel zoveel inspirerende gedachten 
die ons naar een andere wereld brachten. 
 
De vele prachtige orgelklanken 

schuifelende voeten tussen de banken  
Koren met hun enthousiaste zang 
zoveel toewijding en jaren lang.  

https://www.youtube.com/channel/UCli9JY-j5rJ_TmGg36mjBLw/videos


 
De stilte hangt nu als nevel binnen 
maar er is een ruimte om te bezinnen. 
Waar kaarsen hun zachte licht verspreiden 

en je gedachten als vanzelf naar binnen leiden.  
 
Geluiden van buiten zijn daar verstomd 
als je van het kerkhof komt . 
En als je stilletjes moet huilen 
is het een fijne plek om even te schuilen.  
 
Een plek om je zorgen achter te laten 
om even met God en beschermengel te praten.  
De rozenkrans nodigt uit tot gebed 
maar een ieder is welkom, daar wordt niet op gelet. 
 
Nu kan het nog, maar voor hoelang 
allemaal onzeker, dat maakt mensen bang. 
Wat blijft er over van dit bouwwerk 
Zo’n vertrouwde plek, onze Werenfriduskerk.  
 
Ans Bouman-Greven 
 
 

 

Familieberichten 

Overleden:  
Op 19 april is Antonius- Petrus- Maria Hendrikx overleden in de leeftijd van 87 jaar 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 

 

Agenda  
 

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

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

 
 
 
 
 

 

 

 


