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Van de redactie 

Het Coronavirus heeft ons nog steeds in zijn greep. We proberen weer wat meer activiteiten 
te ondernemen, maar het is nog lang niet als vanouds. De 1,5 meter moeten we nog steeds in 
acht nemen. Het allerbelangrijkste is dat we gezond blijven. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt half juli. Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief 
mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



 
 
 
Tentoonstelling over de geschiedenis van het kerkgebouw Sint 
Werenfridus. 
 

 

Vorig jaar heeft het parochiebestuur het 
besluit genomen om onze kerk te sluiten. 
Het voornemen is om per 1 januari 2021 
geen reguliere vieringen meer te 
organiseren. De locatieraad is nu samen 
met Spectrum en Boei plannen aan het 
maken voor herbestemming van het 
kerkgebouw. 

Voordat de kerk een nieuwe bestemming krijgt, wil de locatieraad aandacht besteden 
aan de geschiedenis van de kerkgemeenschap. Op een nader te bepalen tijdstip in 
het voorjaar van 2021 willen we, in samenwerking met de Historische kring 
Westervoort, een tentoonstelling organiseren over de geschiedenis van de 
geloofsgemeenschap. De tentoonstelling zal in de kerk worden gehouden en zal 
bestaan uit een foto-expositie als ook een tentoonstelling van kerkelijke 
kledingstukken en voorwerpen van de geloofsgemeenschap maar ook van aan de 
kerk gelieerde verenigingen zoals verkennerij, muziekvereniging, Kajotters, 
zangkoren, etc. 

Wij willen U vragen om in uw fotoboeken en op zolder te bekijken of U nog over foto’s 
of voorwerpen beschikt die een aanvulling kunnen zijn voor deze tentoonstelling. U 
kunt dit dan mailen naar het 
redactieadres: 
peddelredactie@hotmail.com 

De ter beschikking gestelde foto’s 
en/of voorwerpen blijven uiteraard 
uw eigendom en worden na de 
tentoonstelling teruggegeven. 

We hopen dat we gezamenlijk op 
deze wijze een boeiende 
tentoonstelling kunnen realiseren. 

Locatieraad.  

 
westervoortplaza.nl 

  



 
 

Opening Herberg en opnieuw 
starten van activiteiten 
 
Om verspreiding van het Corona-virus 
zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn de 
meeste vieringen, bijeenkomsten en 
vergaderingen in de parochie de laatste 
maanden afgelast of opgeschort. Met 
het verminderen van het aantal 
besmettingen wordt een aantal 
maatregelen binnen de parochie 
versoepeld. U kunt dit lezen in de E-
nieuwsbrief van het Pastoraal team en 
op de website van de parochie. 

Westervoortplaza.nl 

 
Vieringen 
Het Parochiebestuur en pastoraal team willen behoedzaam een nieuwe start maken. 
Daarom zijn er in eerste instantie alleen in de H. Andreaskerk in Zevenaar vieringen 
gepland en wel vanaf zondag 5 juli. De vieringen beginnen om 9.30 uur en zullen de 
eerste weken ook nog online te volgen zijn. Zie voor meer details de website van de 
parochie. 
 
Bijeenkomsten 
De voorkeur van de parochie voor bijeenkomsten blijft voorlopig het online-overleg. 
Per geval dient te worden bekeken wat de mogelijkheden zijn en wat voorkeur 
verdient. In alle gevallen dienen de richtlijnen van het RIVM te worden gevolgd.  
 
De situatie in Westervoort en de Herberg 
Hiervoor heeft de locatieraad voorlopig het volgende besloten: 
- Inloophuis de Herberg is per dinsdag 2 juni langzaam weer begonnen met 

activiteiten. Hiervoor is een protocol opgesteld dat nog nader wordt 
gecommuniceerd maar vanaf dinsdag zichtbaar is in de Herberg. Tijdelijke 
opening van de inloop is op: 

o Dinsdagmorgen van 09:30 – 12:00 uur 
o Donderdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur 

- Voorlopig worden er door onze eigen geloofsgemeenschap geen andere 
activiteiten georganiseerd in de Herberg  

- Mocht er een dringende reden of wens zijn voor gebruik van de Herberg dan kan 
dat alleen met instemming van de Locatieraad. Men kan zich hiervoor melden bij 
Leny Jansen of Ed Janssen. 

- Iedereen die functioneel in de Herberg moet zijn (bv locatiesecretariaat, 
begraafplaatsadministratie, klussengroep, etc.) wordt verzocht bij 
werkzaamheden voorlopig de dinsdagochtend en donderdagmiddag zoveel 
mogelijk te mijden.  

- Per maandag 8 juni worden schoonmaakwerkzaamheden voorlopig 1 maal per 
week op maandag hervat volgens een aangepast schoonmaakprogramma. 

 



  
 
 
 
KLEURENSPEL 
 
 
 
 
Na een warme zomerse dag 
volgt er een toegift die er zijn mag. 
De avondlucht is mooier dan ooit 
dit kleurenpalet zagen we nog nooit. 
Oranje, rood, roze, paars en geel 
wat een wonderschoon geheel. 
Het is alsof een schilder de kleuren mengt 
en ons zo een prachtige zonsondergang schenkt. 
De lijnen en kleuren vloeien en bewegen 
rondom de zon, zij heeft de hoofdrol gekregen.  
 
 
 
 

 
Ouders en kinderen stappen op de fiets 
de warmte hangt nog in het niets. 
Ze vinden een plekje bij de dijk 
met zicht op het schouwspel, voelen zich rijk. 
Geuren van gemaaid gras en wilde jasmijn 
maken het tot een avondlijk festijn. 
Vogels zingen hun lied voor het slapen gaan 
stilte alom, je kunt het verstaan. 

nporadio.nl  
Zomaar genieten van dit prachtige schilderij 
de dalende zon is er nog maar even bij. 

 
 
 
Ans Bouman-Greven 
 
  



Toekomst kerkgebouw 
 
In de voorgaande Peddels hebben we u geïnformeerd dat we ook in overleg zijn met 
de gemeente. Inmiddels heeft de Gemeente Westervoort in dat kader een studie, de 
zogenaamde Kerkenvisie, gestart. Hierover heeft de gemeente op 27 mei een 
persbericht uitgegeven. Dat bericht staat hieronder. Wij zijn als locatieraad nauw 
betrokken bij deze studie en hebben vertegenwoordigers die mee denken en praten 
in de hiervoor opgerichte projectgroep. Zoals u in het persbericht kunt zien, is de 
uitvoerende organisatie gestart met een enquête. Wij willen u vragen om deze 
enquête niet alleen zelf in te vullen, maar ook door te sturen naar zoveel mogelijk 
mensen in uw netwerk in Westervoort. We zijn tenslotte op zoek naar een zo breed 
mogelijk draagvlak. 
 
 
 
 
Persbericht 
_______________________________________________________________ 
 

Gemeente Westervoort gaat aan de slag met Kerkenvisie 
De gemeente Westervoort ondersteunt rooms-katholieke en protestantse 
kerkgemeenschappen en inwoners van de gemeente in de zoektocht naar 
haalbare mogelijkheden om de kerkgebouwen voor het dorp te kunnen 
behouden. Samen gaan we aan de slag met een Kerkenvisie voor Westervoort. 
 
 
                        
Toekomst kerken 
 
De RK St. Werenfriduskerk in Westervoort trekt steeds minder bezoekers. Daarom heeft het 
bestuur van de RK-Parochie besloten in 2021 de kerk te sluiten. Een groep inwoners uit 
Westervoort, waaronder leden van de locatieraad van de Werenfriduskerk, heeft initiatief 
genomen om na te denken over de toekomst van het kerkgebouw.  
Ook de Protestantse Werenfriedkerk (de monumentale dorpskerk) heeft te maken met 
teruglopende kerkbezoeken en is op zoek naar een breder gebruik van het kerkgebouw om 
deze te kunnen onderhouden en behouden voor het dorp. 
 
De gemeente Westervoort ondersteunt deze zoektocht en heeft daarom aan de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bijdrage gevraagd voor het opstellen van een 
kerkenvisie voor Westervoort.  
Er wordt bekeken op welke manier en met welke invulling en gebruik de kosten van de 
kerkgebouwen ook in de toekomst betaald kunnen worden. Om dat doel te bereiken wordt 
geluisterd naar alle betrokken partijen, zoals eigenaren, gemeente, bewoners en 
organisaties. Zo wordt onderzocht wat er in de toekomst mogelijk is om de kerken te 
behouden.  
 
Westervoort loopt daarmee voorop in de Liemers en zal de ervaringen meenemen in het 
proces van de regionale kerkenvisie die wordt opgesteld door de gemeenten Doesburg, 
Duiven en Zevenaar met inbreng van de ervaring van Westervoort. 
 
 
 



 
Denk mee! 
 
De gemeente heeft Spectrum, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, gevraagd 
om een kerkenvisie op te stellen. Zij doen dit door gesprekken te voeren met kerkeigenaren 
en betrokkenen. Maar ook is de mening van de inwoners van Westervoort belangrijk. Door 
de coronacrisis worden nog geen (grote) bijeenkomsten georganiseerd. 
 
We starten daarom met het verspreiden van een enquête om zoveel mogelijk mensen te 
vragen hun mening te geven over de kerkgebouwen in Westervoort.  De enquête wordt 
onder andere verspreid via social media en is te vinden via deze link of Qr-code  
 
https://nl.surveymonkey.com/r/KerkgebouwenWestervoort        
 
 
  
 
 
Einde persbericht 
__________________________________________________________________________
_ 
 
Voor meer informatie of vragen kan contact worden opgenomen met projectleider Mignon 
Copray via m.copray@spectrumelan.nl  
 

 
 
 
 
Midzomernacht/ St. Jansviering  Jaarlijks op 24 juni 
 
Op deze dag herdenkt men de geboortedag van Johannes de Doper, de profeet die Jezus in 
de rivier de Jordaan doopte. Deze dag valt samen met het Midzomerfeest dat van oudsher 
op veel plaatsen in Europa wordt gevierd. De nacht van 23 op 24 juni. De Midzomernacht / 
Sint Jansnacht met de daarop volgende ochtend werd algemeen gezien als een magische 
tijd, waarin het onmogelijke mogelijk werd. 
Strikt genomen kan Midzomer het beste op 21 of 22 juni gevierd worden, maar voor het 
zoeken naar volksgebruiken rond deze viering moeten we ons richten op 23 juni (Sint-
Jansavond), de nacht van 23 op 24 juni (Sint-Jansnacht) en 24 juni (Sint-Jansdag). Soms 
wordt Midzomer gevierd op een vaste weekdag in de buurt van 24 juni. In Finland en 
Zweden is dit bijvoorbeeld de zaterdag tussen 20 en 26 juni (Midsommardagen). 

 De kerk heeft enerzijds geprobeerd het Midzomerfeest te kerstenen in de Sint-Jansviering. 

Anderzijds werd door de eeuwen heen voortdurend gewaarschuwd tegen de gevaren van 

heksen en demonen die in deze magische nacht maar al te gemakkelijk hun slag slaan. In 

het Engels wordt een absurde situatie, waarin alles uit de hand loopt, aangeduid 

als midsummer madness, een uitdrukking die in de tijd van Shakespeare al was ingeburgerd. 

Op de avond van Sint Jan kwamen vroeger buurtgenoten bij elkaar en maakten met zijn 
allen een groot vuur. Men zong en danste en de moedigsten sprongen over het vuur heen. 
Als een jongen en een meisje hand in hand over het vuur sprongen, was hun band voor 
eeuwig verzegeld. 
Met Sint Jan was het voor vrouwen mogelijk een vrijer te vinden. In de zeventiende eeuw 
was het gebruikelijk bloemen aan de huizen te hangen of boven de straat en 's avonds feest 



te vieren met elkaar. Jongens en meisjes trokken gearmd door het dorp of de buurt. Wist de 
vrouw een man te strikken dan werd deze 'mijn Sint Jan' genoemd. Bredero dichtte over dit 
feest en liet Bouwen Langh-lijf vertellen over zijn ontmoeting met Sinnelijcke Nel van 
Gooswegen: 
So haest als zij mijn sach, 
So stong ick huer wel an 
Want sij riep, int volle seltscip: 
Dit is mijn eyghen Sint Jan. 
 
In Nederland wordt het Jansvuur nog ontstoken in verschillende dorpen. Met name op vrije 
scholen neemt het Jansfeest een belangrijke plaats in bij het stilstaan bij de jaarcyclus. De 
kinderen dragen dan een krans van gras met daarin bloemen gestoken. Bij sommige scholen 
wordt ook een vuur ontstoken waar de kinderen uit de hoogste klassen overheen springen. 
Van Sint Jan wordt, net als bij Maria, de geboortedag herdacht en niet het sterven. Sint Jan 
wordt dan ook gezien als het begin van een nieuwe periode in het jaar. Ook de natuur 
verandert. 'Met Sint Jan draait het blad zich om' is het gezegde. Sint Jan markeert een 
overgangsperiode. 
Johannes de Doper is patroon van: wevers, kleermakers, schilders, leerlooiers, 
timmerlieden, smidse, kuipers, schoorsteenvegers, herbergiers, bontwerkers, wijnbouwers, 
architecten, drankbestrijders, bioscoopbezitters, herders, dansers, muzikanten, zangers, 
huisdieren, schapen, lammeren, vasten, Karmelieten, Maltezer ridderorde.’ 
 
https://www.beleven.org/feesten/ 
 
 
 
 
 

Vieringen  
 
Zondag 5 juli beginnen de vieringen in de H. Andreaskerk in Zevenaar weer om 9.30 
uur en zullen de eerste weken ook nog online te volgen zijn. Zie voor meer details de 
website van de parochie. 
 
Vieringen  in de H. Andreaskerk kunt u via het YouTube kanaal van de Parochie elke 
zondagochtend om 9.30 uur volgen, rechtstreeks te bereiken via de knop op de 
Homepage: Vieringen parochie Sint Willibrordus. 
 

 
 
Familieberichten en gebedsintenties 
 
Overleden: 
 
14 mei is overleden: Johanna Maria Theresia  Snik-Bouman in de leeftijd van 75 jaar. 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 



 

Agenda  
Vanaf 2 juni openingstijden de Herberg 

o Dinsdagmorgen van 09:30 – 12:00 uur 
o Donderdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur 

 
Vanaf zondag 5 juli zijn er weer vieringen gepland in de H. Andreaskerk in Zevenaar  
om 9.30 uur, deze zijn de eerste weken ook online te volgen. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
In het huis aan huisblad Gemeentenieuws staat ook de informatie over de vieringen 

 


