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Van de redactie 

In deze Nieuwsbrief een mooi gedicht over stilte van Ans Bouman, waarbij mensen op zoek 
zijn naar geborgenheid, warmte en licht, wat zeer treffend is in deze tijd met beperkingen. 
Maar we houden vol ook in december zal alles anders zijn dan we gewend zijn. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt half december. Heb je nieuws voor in de volgende 
nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



Toekomst van de geloofsgemeenschap 
 
Lokaal geloven “Geloven Nu”. 

Vorige keer hebben we geschreven over het initiatief  “Geloven Nu”. We willen 
maandelijkse bijeenkomsten gaan houden voor iedereen die van elkaar wil horen en 
met elkaar wil delen, hoe je vandaag de dag kunt geloven. Die bijeenkomsten 
noemen we ‘Geloven Nu’-bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten praten we over 
geloofsvragen en levensvragen in het algemeen. We nemen een mooi 
evangelieverhaal als uitgangspunt. Maar het is niet nodig Bijbelkennis te bezitten. 
Een Bijbelverhaal kan een goed opstapje zijn voor gesprek en helpt om ook de 
diepte in te komen, als we dat willen. We luisteren er onbevangen naar. Voor meer 
details zie de Peddel van oktober.  
Er hebben zich inmiddels 4 personen aangemeld. Wie doet er nog meer mee? 
 
Graag opgeven bij Ed Janssen (ehj.janssen@planet.nl of 06-17596543), het lokaal 
secretariaat van de geloofsgemeenschap Westervoort (westervoort@rkliemers.nl of 
per telefoon 026-3118250 op vrijdagmorgen tussen 09:00 en 11:00 uur) 
Omwille van het 1,5 meter afstand tot elkaar houden is er plaats voor maximaal 8 
personen in de groep. 
Nadere inhoudelijke informatie bij pastoraal werker Maarten Smits, 
m.smits@rkliemers.nl , 06-12623797 
 

Toekomst gebouwen  

 
Het project Kerkenvisie, dat bureau Spectrum uitvoert voor de gemeente 
Westervoort, is inmiddels klaar en aangeboden aan de college van B&W. Helaas 
kunnen we in deze Peddel nog niet ingaan op de inhoud zolang de gemeente het 
rapport nog niet heeft vrij gegeven. In overleg met het parochiebestuur is besloten 
dat we nu op zoek gaan naar een professionele partner, met de juiste technische en 
financiële kennis, om samen met ons het door ons opgestelde plan te realiseren. 
Voor de herbestemming van de kerk en dus voor de participatie van 
deelnemers/huurders hanteren wij de volgende formule: 
“Onze formule is het faciliteren van “maatschappelijke, culturele, zingevings- en 
gezondheidsfuncties”. Dat betekent dat er ruimte zal zijn voor ontmoeting, 
uitwisseling, geborgenheid, veiligheid, gezelligheid en ontwikkeling. Daarbij hanteren 
wij het spreekwoordelijke motto “de Herberg van Westervoort”. Deze activiteiten 
kunnen zowel commercieel als niet commercieel zijn. De activiteiten moeten een 
meerwaarde hebben voor met name de burgers van Westervoort. Participanten 
stellen zich respectvol op jegens het christelijke geloof.” 
Wij nodigen potentieel belangstellenden uit met ons in gesprek te gaan over 
eventuele deelname. We houden u op de hoogte. 
  



Impressie van Allerzielen 2020  
 

 
 
Het was een beetje 
vreemd dat we met 
Allerzielen niet de 
aandacht konden 
besteden aan onze 
overledenen op de 
manier zoals we gewend 
waren. Er moest worden 
geïmproviseerd. 
Terugkijkend mogen we 
concluderen dat dat 
binnen de mogelijkheden 
die we hadden best geslaagd is. Zo was er een mooie 
online viering vanuit Zevenaar waarin alle namen van 
parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden 
werden genoemd.  
 

 
 
In Westervoort was er zowel op zondag als op maandag 
een openstelling van de kerk waar, in een mooie sfeer, 
het kruisje kon worden opgehaald, een kaars kon 
worden opgestoken of gewoon even stilgestaan bij een 
overledene. Het kerkhof was mooi verlicht en werd goed 
bezocht. Dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor 
hebben ingezet. Bijgaand een sfeerimpressie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Het STILTE centrum 

 
Een fijne plek, zo troostrijk en stil 
dat is wat een mens soms wil. 
Maria biedt geborgenheid en rust 
zorgen en pijn worden gesust. 
 
Brandende kaarsen, verspreiden warmte en licht 
en inspiratie voor dit gedicht. 
Met bloemen wordt Maria geëerd 
zoals met het Weesgegroet, lang geleden geleerd. 
 
Even weg uit het leven van alledag 
naar een plek waar je jezelf zijn mag. 
Omringd door zoveel mooie herinneringen 
aan vieringen, afscheid en daarbij zingen. 
 
Het ‘Onze Vader’ , samen zo vaak gebeden 
veel mensen in de kerk, lang geleden. 
Wat zal er nu nog blijven bestaan 
als corona van ons is weggegaan. 
 
Ik denk aan dierbaren, al uit ons leven 
hier even bij Maria, dat is nog gebleven. 
Onze stemmen, door het virus gedoofd 
wie had dit een jaar geleden geloofd. 
 

In de hoek staat een mand om te vullen 
voor elkaar, met eetbare, bruikbare spullen. 
Delen zal lucht en ruimte geven 
en schenkt mensen een wat beter leven. 
[Titel van sidebar] 
 
Ave Maria, blijft in mijn hoofd rondzingen 
voorbij, voorbij, ik moet mijn tranen 
bedwingen. 
 
 
Ans Bouman  
 

https://kerkfotografie.nl/sint-werenfridus-westervoort 



Geen Kerstvieringen in de St. Werenfriduskerk in 
Westervoort 
 
U zult begrijpen dat de afgelopen periode veel mensen zich hebben gebogen over de 
vraag: Wat doen we in die Corona tijd met Kerst?  
Ook binnen de parochie en de locatieraad van Westervoort is hier serieus over 
nagedacht. We hebben diverse alternatieven overwogen, maar het probleem is dat 
we niet weten wat de regels tegen die tijd zijn. Wel is de algehele verwachting dat de 
Covid-19 periode en daarmee de beperkende maatregelen dan niet voorbij zijn.  
De variatie zal zich bevinden tussen strenge en misschien iets minder strenge 
maatregelen.  
De algehele verwachting is dat de grootste kans is dat vieringen met maximaal 30 
aanwezigen nog steeds de regel zijn. Onder dergelijke omstandigheden zien wij niet 
hoe wij Kerstvieringen met bezoekers kunnen organiseren in Westervoort.  
 
Overwegende dat: 

- in ieder geval, de kerstvieringen vanuit het eucharistisch centrum in Zevenaar  

online kunnen worden bijgewoond/  

- organisatie van kerstvieringen veel voorbereiding eist en dus niet op het 

laatste moment kan worden uitgevoerd 

heeft de Locatieraad in overleg met het pastorale team besloten om (evenals enkele 
andere geloofsgemeenschappen in onze parochie) dit jaar met Kerst geen 
vieringen te organiseren in de kerk in Westervoort. Wel zullen we de kerk zoals altijd 
versieren en de kerststal opbouwen. De kerk zal tijdens de kerstdagen op gezette 
tijden open zijn voor bezoek aan de kerststal, bezinning en gebed. Deze tijden 
worden nog nader bekend gemaakt.  
Mocht er op korte termijn een drastische verandering komen in de situatie dan zullen 
we opnieuw overwegen wat te doen met de kerstdagen. 
 
 
Uw Locatieraad 
 

Rabo Clubsupport 
 
In de vorige Peddel hebben we u gevraagd om mee te stemmen in de actie Rabo 
Clubsupport, waarbij de Rabobank een geldbedrag van €200.000 ter beschikking 
stelt ter ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. Het geldbedrag wordt 
verdeeld evenredig aan het aantal stemmen. Gelukkig hebben veel mensen gestemd 
en dat heeft welkome bijdrages opgeleverd. 
  

-Stichting Over Rood   € 256,67 
-Stichting Repaircafé    € 364,58 
-Stichting Inloophuis   € 563,79 
-Stichting LowBudgetBikes  € 289,88 

  
Hartelijk dank hiervoor. 
 



Bijzondere dagen: 

 
Internationale Dag van de Rechten van het Kind 
Datum: vrijdag 20 november 2020 

 

Universele Kinderdag. Elk jaar wordt op 20 november de 'Internationale Dag van de 

Rechten van het Kind' (Universal Children's Day) gevierd. Op deze dag zijn er allerlei 

activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. 

 

UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor op 20 november 1989 een verdrag 

aangenomen. Hierin zijn de basisrechten van alle kinderen ter wereld vastgelegd. 

 

De belangrijkste rechten van het kind zijn: 

·  Het recht op onderwijs 

·  Het recht op eigen geloof en cultuur 

·  Het recht op een naam en een nationaliteit 

·  Het recht op een eigen mening 

·  Het recht op een veilig en gezond leven 

·  Het recht op bescherming tegen kinderarbeid 

·  Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld 

·  Het recht op bescherming bij een oorlog 

·  Het recht op spelen 

·  Het recht om op te groeien bij familie 

·  Het recht op veilig drinkwater 

·  Het recht op goede gezondheidszorg 

·  Het recht op zorg bij een handicap 

 

Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld 

Het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 

november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties. 

 

Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De 

landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in 

hun land. Ze moeten kinderen ook de kans geven om mee te denken en te praten 

over dingen die voor hen van belang zijn. Ieder land moet elke vijf jaar rapport 

uitbrengen aan een speciale commissie in Genève. UNICEF heeft een belangrijke 

taak bij het toezicht op de naleving van het verdrag. 
 
 
 



Internationale Vrijwilligersdag 
 
Datum: zaterdag 5 december 2020 

 

Door de Verenigde Naties is 5 december uitgeroepen tot de 'Internationale 

Vrijwilligersdag' (International Volunteer Day). Een door de vrijwilligersorganisaties 

van de Verenigde Naties ingestelde dag om wereldwijd het vrijwilligerswerk respect 

te tonen en te promoten. Sinds 1986. 

 

In Nederland wordt de Nationale Vrijwilligersdag op 7 

december gehouden. Tijdens de 'Nationale 

Vrijwilligersdag' worden landelijk vrijwilligers in het 

zonnetje gezet. Ook regionaal krijgen veel vrijwilligers 

extra aandacht. Gemeentes en organisaties zetten hun 

vrijwilligers in het zonnetje door ze te huldigen of te 

onderscheiden. 
 
 
 
 
 
 

http://ohmsuriname.com/ 

 
 
Familieberichten en gebedsintenties 
 
Overleden: 
11 november: Henricus Antonius Cornelis Maria Smits, 83 jaar 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 
 
Misintenties 
27 november  
Henk Smits, Jan ter Voert, Frans Holtslag, Jan Peperkamp, Bennie Bus, Henk 
Heijmen, Bep Teunissen, Riek Oversteeg-van Wolferen 
Deze intenties zulle ook in de Livestream Eucharistie. Vieringen genoemd worden. 
 
12 december  
Henk Smits, Jan ter Voert, Frans Holtslag, Jan Peperkamp, Bennie Bus, Henk 
Heijmen, Bep Teunissen, Riek Oversteeg-van Wolferen, Wim en Annie Grefen-
Wanders 
Deze intenties zulle ook in de Livestream Eucharistie. Vieringen genoemd worden. 
 
 



Agenda  
 
Vrijdag 27 nov. 10.00 uur. Uitstelling met Eucharistie met Thanh. 
Zaterdag 12 dec. 19.00 uur Woord en Gebedsviering O.L.V. Wim en Piet 
Zaterdag 19 dec. 19.00 uur  Uitstelling en Bezinning 
Tot onze spijt zullen er zoals het er nu uit ziet met Kerst GEEN vieringen zijn.(alleen 
on-line) 
 
 
Voorlopig kunt u de H. Mis vanuit het Eucharistisch Centrum, de H. Andreaskerk in Zevenaar, 
blijven volgen op het YouTube kanaal van de parochie: YouTube 
Zolang de zondagse publieke viering vanuit het Eucharistisch Centrum online wordt uitgezonden 
kunt u hier het liturgieboekje eveneens op de site downloaden: 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
In het huis aan huisblad Gemeentenieuws staat ook de informatie over de vieringen 


