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Van de redactie 

Een nieuw jaar is begonnen, met hoopvolle verwachtingen naar meer vrijheid in het dagelijks 
leven. In het gedicht van Ans gaat het over de nieuwe tijd van onze kerk waarin veel 
verandering gaande is. 
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  



Aandacht voor elkaar  
  

Covid 19 beperkt de mogelijkheden om samen gemeenschap te zijn op vele 
manieren. Maar van de andere kant blijken er ook veel mooie initiatieven te ontstaan. 
  
 

 
Mand in het Stiltecentrum: 
Zo hebben we al meerdere malen kunnen melden dat de mand voor 
de voedselbank in het Stiltecentrum steeds weer werd gevuld. Fijn 
om te kunnen melden dat we nog steeds regelmatig Adri van Zundert 
moeten bellen, omdat de mand weer vol is. Fantastisch. Uiteraard 
zetten we de lege mand direct weer terug op de plaats. U kunt dus 
(houdbare) spullen blijven doneren voor mensen die dat goed kunnen 
gebruiken. 
  
 

 
Bloemetje van verbondenheid: 
We hadden de goede gewoonte om na de eerste viering van de mand een bloemetje 
van verbondenheid te bezorgen bij iemand die in de 
hoek zit waar de klappen vallen. De afgelopen 
periode waren er geen vieringen, maar dat wil niet 
zeggen dat er geen bloemetjes van verbondenheid 
zijn geweest. De werkgroep die dit verzorgt, is 
gewoon doorgegaan. Ook de komende tijd blijven ze 
dat doen. Fijn dat de vrijwilligers van deze groep 
steeds weer tijd vrijmaken om deze attentie 
persoonlijk te bezorgen namens onze 
geloofsgemeenschap. Kent u iemand waar deze 
aandacht op zijn plaats is, laat dat dan weten. Mail 
het locatie secretariaat of bel koster Leny. Zodra er 
weer (alternatieve) vieringen zijn in onze 
geloofsgemeenschap gebruiken we die gelegenheid om onze verbondenheid te 
tonen. 
 
 
 
 

Aanvragen Gebedsintenties 
 
Het aanvragen van gebedsintenties gaat vanaf nu via het centraal secretariaat in 
Zevenaar. U kunt de intenties per email aanvragen : secretariaat@rkliemers.nl of 
telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.  
Telefoonnummer 0316 52 34 68. 
Het verschuldigde bedrag van € 9.00 per intentie, kunt u overmaken op  
IBAN NL 20 RABO 0369 7016 15 met vermelding Westervoort. 
Zie ook artikel toekomst geloofsgemeenschap 
 
 



 
Huispaaskaarsen 
  
 
Ook dit jaar kunnen er weer huispaaskaarsen 
worden besteld bij koster Leny Jansen. De koster 
zorgt dan voor de bestelling, het inzegenen door 
de pastoor. Hoe en wanneer het inzegenen 
plaatsvindt en wanneer de kaarsen kunnen worden 
opgehaald, wordt t.z.t. bekend gemaakt. Er zijn 
weer 4 afmetingen te koop (zie de foto). De prijzen 
staan vermeld op de bijgaande foto, resp. €62; 
€46; €22,50 en €11. Bestellingen dienen voor eind 
volgende maand binnen te zijn bij Leny Jansen. 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkbalans 
 
 
 
 
 
 
  
Op dit moment vindt de actie kerkbalans plaats. Door de Corona situatie kan dat niet 
zoals u bent gewend van andere jaren. Vanwege de risico’s op besmettingen met 
corona worden de enveloppen alleen bezorgd op alle adressen. Het ophalen van de 
enveloppen vervalt dit jaar. Dat is uiteraard een nadeel. In de praktijk blijkt vaak dat 
mensen de enveloppe opzij leggen met het idee: dat doe ik straks wel en het daarna 
vergeten. Ophalen is dan altijd een goede herinnering. Dat kan nu dus niet. U wordt 
vriendelijke verzocht om zelf actie te nemen. De enveloppen met uw antwoord kan in 
de brievenbus naast de ingang van de Herberg of per post worden opgestuurd. 
  
We krijgen als locatieraad regelmatig de vraag: ja maar, is dat nog wel nodig? De 
kerk gaat toch dicht? Ons antwoord is dan toch: Dat klopt. Het kerkgebouw in 
Westervoort wordt wel verkocht, maar onze lokale geloofsgemeenschap St. 
Werenfridus in Westervoort gaat door. Ook onze parochie gaat door. Dat kost geld. 
We hebben in Westervoort ook in de toekomst faciliteiten nodig. De kerk in Zevenaar 
moet overeind blijven. We hebben een pastoresteam nodig. We hebben een centraal 
secretariaat nodig dat, naast o.a. de ondersteuning van het pastoresteam, het 
parochiebestuur en de andere geloofsgemeenschappen, ook veel werk voor 
de  Westervoortse geloofsgemeenschap doet. Onze oproep is dan ook: blijf onze 
parochie steunen. Het is echt nodig om ook in de toekomst verder te kunnen gaan. 
Doe dus mee aan de actie Kerkbalans. 
  



Gedicht 
 
EEN NIEUWE TIJD 
 
 

Een nieuw jaar, een nieuwe tijd 
met zorgen en onzekerheid. 
Ook voor onze kerk en geloofsbeleving 
is de komende verandering een gegeven. 
 

 
Wie kan zeggen hoe het zal gaan 
zal onze geloofsgemeenschap blijven 
bestaan. 
Is de spirit er nog en zijn er 
mogelijkheden 
of is dat iets uit een verdwenen 
verleden. 
 
 

Zomaar afscheid nemen van ‘onze kerk’ 
zoveel herinneringen leven nog sterk. 
Is dat voldoende voor een kleinschalige doorstart 
toch niet al verdwenen, ‘het kerkelijk hart’. 
 
 
Samenwerken en beleven is het toverwoord 
al heeft corona een en ander verstoord. 
Ook betekent beschermd zijn, niet gelijk geheeld 
van pijn en verlies dat heeft gespeeld. 
 

 
Maanlicht strijkt door de heldere nacht 
verzacht de harde werkelijkheid van de dag. 
Wanneer is corona verdreven uit ons land 
laten we bidden om hulp van ‘Hoger Hand ’. 
 
 
 
Ans Bouman-Greven 
 
  



 

Toekomst Geloofsgemeenschap 
 

Inmiddels zijn we begonnen met het werken naar een nieuwe organisatie. Zo dragen 
we weer een aantal zaken die beter centraal kunnen worden geregeld over aan het 
centrale secretariaat. Voor het grootste deel van de financiën was dat al zo, maar u 
moet daarbij ook denken aan de formele administraties. Zo zijn we begonnen om de 
formele kerkelijke boeken in Westervoort af te sluiten en over te dragen aan 
Zevenaar. Wat gaat er nog meer gebeuren? 
 
Gebedsintenties 
Omdat er door het pastoresteam geen vieringen meer worden aangeboden in 
Westervoort werden de mis- en gebedsintenties al enige tijd gelezen bij de viering in 
het Eucharistisch Centrum. Dat betekende dat aanvragen over meerdere schijven 
moesten worden verwerkt. Dat is een mogelijke bron van vergissingen maar geeft 
ook een extra belasting voor de mensen (veelal vrijwilligers) die dat moeten doen. 
Het aanvragen van gebedsintenties gaat vanaf nu via het centraal secretariaat in 
Zevenaar.  
U kunt de intenties per email aanvragen : secretariaat@rkliemers.nl of telefonisch 
van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Telefoonnummer 0316 52 34 68. 
Het verschuldigde bedrag, € 9.00 per intentie, kunt u overmaken op  
IBAN NL 20 RABO 0369 7016 15 met vermelding Westervoort. U kunt deze 
informatie ook vinden in de Op Weg van januari en op de website van de parochie. 
  
Spreekuur en opening van het Locatiesecretariaat in Westervoort is vervallen.  
Tijdens de afgelopen lock down i.v.m. corona was de opening van het 
locatiesecretariaat op vrijdagmorgen tijdelijk vervallen. We hebben de ervaringen van 
die afgelopen periode geëvalueerd  samen met de gegevens dat diverse activiteiten 
zijn of worden overgedragen aan Zevenaar. De conclusie is dat het bezoek aan het 
secretariaat op vrijdag zo laag is dat het niet loont om vrijwilligers daar mee te 
belasten. De overgebleven werkzaamheden kunnen dan flexibel door de vrijwilligers 
worden uitgevoerd op momenten dat hen dat het beste uitkomt. Daarom is besloten 
de fysieke opening van het locatiesecretariaat op vrijdagmorgen te laten vervallen. 
Uiteraard willen we wel bereikbaar blijven voor de leden van onze 
geloofsgemeenschap. Dat kan per telefoon en per email. 
Per email: westervoort@rkliemers.nl  
Deze mailbox wordt regelmatig (maar niet dagelijks) gecontroleerd. 
Per telefoon:  

 Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld misintenties 

kunt u elke weekdag (maandag t/m vrijdag) terecht bij het centrale 

secretariaat: 0316-523468  

 Voor noodgevallen: 06 12623203 

 Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden die niet per email kunnen 

worden afgehandeld: alle doordeweekse dagen van 09:00 – 21:00 uur op  

06 41260549 

  



Bijzondere dagen 
 
24 januari 
INTERNATIONALE DAG VAN HET ONDERWIJS (VN) 

Het recht op onderwijs is vastgelegd in artikel 26 van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. De verklaring roept op tot gratis en verplicht basisonderwijs. Het 
Verdrag inzake de rechten van het kind, dat in 1989 is aangenomen, gaat verder en bepaalt 
dat landen het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk moeten maken. 

Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling 
Toen zij in september 2015 de Agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 goedkeurde, 
erkende de internationale gemeenschap dat onderwijs essentieel is voor het welslagen van 
alle 17 doelstellingen. Doel 4 van de Agenda voor duurzame ontwikkeling is met name om 
tegen 2030 “inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs te waarborgen en de mogelijkheden 
voor een leven lang leren voor iedereen te bevorderen”. Zie ook onderstaande link. 

https://www.un.org/en/observances/education-day 

 
 
11 februari 
VERDRAG VAN LATERANEN  

Het Verdrag van Lateranen is een verdrag dat op 11 februari 1929 in het Lateraanse 
paleis werd gesloten tussen de Heilige Stoel en de Italiaanse regering onder 
de fascistische dictator Benito Mussolini. Ratificatie van het verdrag vond plaats op 7 juni 
1929. 

Het verdrag maakte een eind aan de toestand die ontstond toen Rome na de Inname van 
Rome en een volksraadpleging bij de nieuwe Italiaanse eenheidsstaat werd gevoegd: 
sinds 1870 was de voormalige Kerkelijke Staat Italiaans grondgebied en beschouwden de 
pausen zichzelf als "gevangene van het Vaticaan". In 1929 besloten paus Pius XI en 
Mussolini de zaken te regelen. Mussolini hoopte daarmee ook sympathie te winnen in het 
overwegend katholieke Italië. 

Het verdrag bestond uit drie delen: 

 Een verdrag waarin de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Heilige 
Stoel werd erkend, de staat Vaticaanstad werd opgericht en de grens tussen 
Italië en Vaticaanstad werd bepaald. De Heilige Stoel erkende impliciet het verlies 
van het overige kerkelijke territoir. 

 Een concordaat waarin de verhoudingen met privileges tussen de Katholieke 
Kerk en de staat Italië werden geregeld. Het rooms-katholicisme werd 
de staatsgodsdienst in Italië. 

 Een financiële paragraaf, strekkende tot compensatie door de Italiaanse staat 
voor de Vaticaanse bezittingen die het in 1870 in beslag had genomen. 

De kerk mocht de officiële functies benoemen, de Staat betaalde hun salaris. 

Mussolini voerde zelf de onderhandelingen. Namens de paus deed dat zijn staatssecretaris 
kardinaal Pietro Gasparri. 

In het verdrag erkende Italië het recht van de Heilige Stoel op een eigen buitenlandse 
politiek. Ook werd precies besloten welke pauselijke bezittingen onder de Heilige Stoel 
zouden vallen. Naast alle bezittingen in het Vaticaan zelf vielen ook de bezittingen bij Castel 



Gandolfo, het buiten Rome gelegen pauselijke 
radiostation bij Santa Maria di Galeria en de 
kerken Sint-Jan van Lateranen, Santa Maria 
Maggiore en de Sint-Paulus buiten de Muren hier 
onder. Italië beloofde in de grondwet op te nemen 
dat het rooms-katholicisme 
de staatsgodsdienst van Italië zou worden. In ruil 
daarvoor zou de paus de Italiaanse regering 
toestemming vragen bij de benoeming van 
Italiaanse bisschoppen en aartsbisschoppen. Ook 
zouden deze bisschoppen een verklaring van 
loyaliteit aan de Italiaanse staat moeten afleggen 
en zich moeten onthouden van politiek. 

 

Zicht op het Sint-Pietersplein, met op de achtergrond de Via della Conciliazione 

Het verdrag regelde de rechtspositie van de Romeinse adel en in het bijzonder die van 
de zwarte adel, die de pausen trouw was gebleven. De adellijke hoogwaardigheidsbekleders 
van het Vaticaan kregen diplomatieke status, diplomatieke nummerborden en 
belastingfaciliteiten. De door de paus verleende adellijke titels werden gelijkgesteld aan die 
van Italië. 

Tot op de dag van vandaag wordt 11 februari, de dag van de ondertekening, in Vaticaanstad 
gevierd als een soort nationale feestdag. De straat tussen de Colonnade van Bernini en 
de Tiber, de Via della Conciliazione ('Weg der Verzoening'), werd door Mussolini aangelegd 
ter herinnering aan het verdrag. 

In 1984 werd onder de socialistische premier Bettino Craxi een aantal bepalingen van het 
Verdrag van Lateranen gewijzigd. De belangrijkste wijziging betrof de beëindiging van het 
katholicisme als officiële religie van Italië. 

 

 
Familieberichten en gebedsintenties 
 
Overleden: 
16 januari : D. van Workum-Kleijn 89 jaar 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
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 


