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Van de redactie 

Het Coronavirus laat ons maar niet los, de berichten zijn wat minder positief geworden, maar 
we houden vol en blijven de 1,5 meter in acht nemen, voor onszelf maar ook voor anderen. 
Ook de hittegolf houdt ons nu bezig, zo’n hoge temperaturen zijn we niet gewend en leggen 
ons leven ook aan banden, we zoeken verkoeling bij ventilatoren of airco’s. Blijf vooral leuke 
dingen doen, dan houden we het zeker vol. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt half september. Heb je nieuws voor in de volgende 
nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



Vieringen in Westervoort tweede helft 2020. 
 
Ook in Westervoort proberen we zo goed en zo kwaad als het kan de draad weer op 
te pakken. We hebben de kerk aangepast aan de Corona-eisen en in de vorige 
Peddel hebben we het protocol voor gebruik van de kerk gepubliceerd.  
 
Naast de vieringen in Zevenaar hebben we de volgende planning voor Westervoort 
gemaakt.  
 
 

Datum datum Tijd   

Zondag 23 aug. 12:30 Eucharistieviering Thomasparochie 

Zaterdag 5 sept. 19:00 Uitstelling en Bezinning 

Zaterdag 19 sept. 19:00 Woord en Gebedsviering  (Wim Herbes en Piet Peters) 

Vrijdag 25 sept. 10:00 Uitstelling met Eucharistie  ( let op andere tijd) 

Zaterdag 26 sept. 19:00 uur   Vrijwilligersavond  ( onder voorbehoud) 

Zondag 27 sept. 12:30 Eucharistieviering Thomasparochie 

Zaterdag 10 okt. 19:00 Uitstelling en Bezinning 

Zaterdag 24 okt. 19:00 Woord en Gebedsviering  (Wim Herbes en Piet Peters) 

Zondag 25 okt. 12:30 Eucharistieviering Thomasparochie 

Vrijdag 30 okt. 10:00 Uitstelling met Eucharistie  ( let op andere tijd) 

Maandag 2 nov. 19:00 Allerzielen 

Zaterdag 7 nov. 19:00 Uitstelling en Bezinning 

Zondag 22 nov. 12:30 Eucharistieviering Thomasparochie 

Vrijdag 27 nov. 10:00 Uitstelling met Eucharistie  ( let op andere tijd) 

Zaterdag 12 dec. 19:00 Woord en Gebedsviering  (Wim Herbes en Piet Peters) 

Zaterdag 19 dec. 19:00 Uitstelling en Bezinning 

 
 
De vieringen van de Goedemorgenkerk en de Zaterdagavondkerk kunnen in verband 
met de 1.5 meter afstand nog niet doorgaan. 
 
 

 

VOEDSELBANK, 

Op donderdagmorgen 13 augustus heeft Adrie van Zundert 

weer een prachtige OVERVOLLE mand met houdbare 

spullen opgehaald die voor de voedselbank bestemd is. 

De mand blijft nog in het Stiltecentrum staan, als u ook nog 

iets wilt doneren voor de voedselbank kunt u dat in de 

mand doen in het stiltecentrum. 

Namens Adrie en de mensen van de voedselbank, 

Heel erg bedankt voor de gulle gaven.  



AUGUSTUS 
 

 
Augustus al, kinderen zijn vrij 
toch is het nu stil op straat. 
Ze zijn op vakantie, wel dichterbij 
een campingplaats is goud 
waard. 
 
 

Kamperen in de achterhoek.nl 

 
 
Tijd om de zinnen te verzetten 
lekker genieten van zon en water. 
Even niet almaar opletten 
het is vakantie, opletten komt later. 
 
Tijd om samen te ontspannen 
voordat werk en school weer start. 
Corona wordt voorlopig verbannen 
dat raakt ons al maanden zo hard.  
 
We zoeken vertier in de natuur 
genieten van de zon op ons gezicht. 
Daar is het veilig, alles nog puur 
zorgen worden dan snel verlicht. 
 
Maar wat is veilig in deze tijd 
van handen wassen en afstand 
houden. 
Dat is precies wat ons zo spijt 
en wat we graag vergeten 
zouden. 
 
Ans Bouman-Greven 
 

Vidamakelaars.nl 

 



Lokaal Geloven 
  
In de Peddel van april heeft u voor de laatste keer iets kunnen lezen over Lokaal 
Geloven. Ook die ontwikkelingen zijn even stil komen te liggen door de situatie rond 
corona en daarna de vakantietijd. Als locatieraad pakken we de draad echter weer 
op. In augustus wijden we hier een extra bijeenkomst aan. De bedoeling is om een 
plan van aanpak te maken, waarover we u uiteraard zullen informeren. Een ding 
staat al wel vast: Al staan sommige activiteiten door corona even op een laag pitje, 
op dit moment zijn al veel mensen actief in het kader van een lokale 
geloofsgemeenschap en lokaal geloven.  
We hebben veel vrijwilligers in het kader van de Caritas.  
We houden bezinningsavonden en lokale bijeenkomsten om samen te vieren, zoals 
de Goedemorgenkerk, de Zaterdagavondkerk en de Lichtvieringen (openstelling kerk 
voor gebed en bezinning).  
Daar gaan we natuurlijk mee door. Maar in de nieuwe situatie zullen sommige dingen 
anders worden. Ook zullen er activiteiten bijkomen. We moeten reëel blijven. We 
kunnen en willen niet steeds dezelfde mensen hiervoor aanspreken. Dus blijven we 
zoeken naar ideeën en het verdelen van de taken. Wie heeft er suggesties voor 
mogelijk nog andere vormen van vieren en/of bezinnen? Uw suggesties zijn van 
harte welkom. 
  
Locatieraad 
 
 

Bijzondere dagen 
 

Maria Tenhemelopneming: zaterdag 15 augustus 2020) 
 

Jaarlijks op 15 augustus viert de Katholieke Kerk 

het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. 

Ook: Maria Hemelvaart of Onze Lieve Vrouwe 

Hemelvaart. Een officiële feestdag (vrije dag) in 

o.a. België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, 

Portugal, Polen, Griekenland, Luxemburg, 

Zwitserland en Oostenrijk.  

 

 

Maria Tenhemelopneming is in de Orthodoxe en 

Katholieke Kerk de feestdag van de opneming 

"met lichaam en ziel" van Maria in de hemel. 

Maria Tenhemelopneming geldt voor de 

Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest. 

 

 



 

In het dagelijks taalgebruik wordt Maria Tenhemelopneming ook wel Maria 

Hemelvaart genoemd. Het is evenwel niet zo dat Maria uit eigen kracht "ten 

hemel gevaren" is, zoals dat voor haar Zoon geldt (Hemelvaart). Het feest lijkt 

zich te hebben ontwikkeld uit de jaarlijkse viering van de wijding van een 

Maria-kerk tussen Jeruzalem en Bethlehem. Dit feest werd zeker al rond 430 

gevierd. 

 

 

In de Katholieke Kerk wordt het sinds ongeveer 700 gevierd als een 

hoogfeest, in de Orthodoxie is het al ruim een eeuw eerder als feestdag 

bekend. Het geloof in de Ten Hemelopneming van Maria dateert uit de 

oudheid en is tenminste al sinds de 6e eeuw gedocumenteerd. De vermelding 

in bijvoorbeeld de Transitus Mariae-geschriften uit die periode zijn weliswaar 

van geen betekenis als historisch getuigschrift, maar geven wel aan dat de 

dood van Maria als theologische vraagstelling actueel was. 

 

Voor de Latijnse Kerk verkondigde paus Pius XII in 1950 de 

Tenhemelopneming van Maria als dogma fidei en legde dit neer in de 

Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus. Voor de Oosterse Kerk geldt 

geen specifieke dogmatische formulering van de tenhemelopneming en wordt 

dit traditioneel aangeduid met het "Ontslapen van Maria" of het "Ontslapen van 

de Moeder Gods". 

 

In de christelijke iconografie verwijst het woord naar de voorstelling van Jezus 

die zijn overleden moeder Maria ten hemel voert. In de Orthodoxe Kerken 

worden bij deze voorstelling vaak simultaan drie gebeurtenissen uitgebeeld: 

 Het inslapen (dormitio) van Maria met de apostelen rond haar sterfbed 

vergaderd. 

 De eigenlijke tenhemelopneming. 

 De kroning van Maria in de hemel (hetgeen ook deel uitmaakt van de 

Mariale devotie in de Katholieke Kerk). 

In het katholicisme is Maria Tenhemelopneming een hoogfeest en wordt steeds 

op 15 augustus gevierd. In veel (Europese) landen is het een vrije dag.  

 

In de Russisch-orthodoxe Kerk wordt het feest gevierd op 28 augustus, dit 

vanwege het uiteenlopen van de Juliaanse kalender en Gregoriaanse kalender. 
 
 
 



Sint-Juttemis: maandag 17 augustus 2020 
 
Met de uitdrukking 'met of op Sint-Juttemis' wordt gewoonlijk 'nooit' bedoeld. 
Hierdoor denken veel mensen dat deze dag niet bestaat. Sint-Juttemis bestaat 
echter wel degelijk: de uitdrukking wordt in 1577 voor het eerst vermeld in de Kroniek 
van Roermond. 
 
Sint-Juttemis valt op 17 augustus. Jutte is een koosvorm van Judith, en haar 
naamdag is op 17 augustus. De volledige uitdrukking was dan ook met Sint-Juttemis, 
als de kalveren op het ijs dansen. In augustus ligt er natuurlijk geen ijs, en kalveren 
kunnen niet dansen, vandaar de betekenis nooit. Ook in andere landen heeft Sint-
Juttemis een soortgelijke betekenis. In Duitsland krijgt de dag bijvoorbeeld de naam 
Sankt Nimmerlein. 
 

 
 

Familieberichten en gebedsintenties 
 
Overleden: 
Er is in Nieuwsbrief 36 een verkeerde datum van overlijden vermeld, hieronder volgt 
een correctie op de vorige nieuwsbrief: 
13 juli overleden: Johannes Hendrikus Maria Bisselink in de leeftijd van 71 jaar.  

 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 
 
Misintenties 
 
16 augustus, 23 augustus en 30 augustus  
Hans Bisselink, Henk Heijmen, Bennie Bus, Jan Peperkamp, Bep Teunissen 
 
6 september  
Wim en Annie Grefen-Wanders, Hans Bisselink, Henk Heijmen, Bennie Bus, Jan 
Peperkamp 
 
13 september 
Hans Bisselink, Henk Heijmen, Bennie Bus , Jan Peperkamp 
  
 
 

Agenda  
Openingstijden de Herberg 

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

 
 
 
 



Vieringen in Westervoort 
Zaterdag 5 september 19:00 uur Uitstelling en bezinning 
Zaterdag 19 september 19:00 uur Woord en gebedsviering (Wim Herbes en Piet 

Peters) 
 

Geen livestream vieringen 16 en 23 augustus 
Vanwege vakantie zijn de vieringen op zondag 16 en 23 augustus niet via de 
livestream te volgen. We pakken de draad weer op vanaf zondag 30 augustus om 
9.30 uur. Om dezelfde reden zijn er op 16 en 23 augustus geen eucharistievieringen, 
maar woorddiensten in het Eucharistisch Centrum Andreaskerk te Zevenaar. 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Vervoer naar de eucharistievieringen in Zevenaar. 
  
Woon je ook graag een Eucharistieviering bij? Maar weet je niet hoe je in Zevenaar 
(of waar de viering is) zou moeten komen. 
Mail of bel dan naar Paul en Marianne Heemskerk:  
heemskerkmarianne@gmail.com  of bel 026 7854409 
Dan halen we je / u op en gaan we gezellig met elkaar! 
  
 
 
 
 
 
In het huis aan huisblad Gemeentenieuws staat ook de informatie over de vieringen 

 


