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Van de redactie     

Ook al zijn er weinig activiteiten in onze geloofsgemeenschap, toch staan de zaken niet stil.  In 

deze nieuwbrief vindt u ook een mooi artikel en gedicht over ‘complimenten’. Goed om daarbij 

stil te staan. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt half maart. Heb je nieuws voor de volgende nieuwsbrief 

mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma 

mailto:peddelredactie@hotmail.com


De mand in het stiltecentrum  

De vorige Peddel met een berichtje over het succes van de mand 
voor de voedselbank in het Stiltecentrum was nog maar net uit of 
we konden deze foto weer maken. Wat mooi dat velen ook denken 
aan de medemens. 

 
 
 

Het bloemetje van verbondenheid  

Omdat er geen vieringen in onze kerk zijn i.v.m. de Corona plaatsen wij de namen van de 
parochianen die een bloementje van verbondenheid hebben ontvangen hier in “’ De Peddel” 
In januari hebben het bloementje ontvangen: 
Mevr. Kathe  Holtslag 
Mevr. Mini Snelder 
In februari hebben het bloementje ontvangen: 
Mevr. Rutjes – Houkes 
Piet en Willie Wijnands 

 
 

 
Tijdelijke sluiting van het Stiltecentrum  

 
Misschien heeft u het gemerkt, maar het Stiltecentrum was de afgelopen periode een tijdje 
gesloten. De reden daarvoor was de slechte weersomstandigheden. Helaas waren we daar 
dit keer net te laat mee en is een vrijwilliger gewond geraakt. (We wensen haar een 
voorspoedig herstel). 
De veiligheid van vrijwilligers en parochianen staat voorop. In ons veiligheidsbeleid is dan 
ook opgenomen dat vrijwilligers bij gladheid en extreme weersomstandigheden geen 
werkzaamheden mogen uitvoeren waarvoor ze naar buiten moeten.  Dat geldt dus ook voor 
het openen, sluiten en bezoeken van het Stiltecentrum. (Mochten er zich bijzondere 
omstandigheden voordoen waarvoor het toch nodig is om naar buiten te gaan, dan mag dat 
alleen na speciale toestemming.) We begrijpen dat het soms moeilijk is om te beoordelen 
wanneer nou precies de grens wordt bereikt waarbij het te gevaarlijk wordt. Je vertrekt van 
huis denkende dat het wel kan en dan valt het tegen. We doen dan ook een beroep op alle 
vrijwilligers en parochianen: neem het zekere voor het onzekere of pleeg even overleg met 
anderen of een lid van de locatieraad. 

 
 

 
Liquidatiecommissie  
 
Op diverse plaatsen in onze parochie wordt er hard gewerkt aan de herbestemming van 
kerken.  Volgens Bisschoppelijke regels moet het parochiebestuur een zogenaamde 
liquidatiecommissie instellen die bevoegd is te beslissen over de inventaris van een kerk, 
indien deze aan de eredienst wordt onttrokken en wordt verkocht. Het parochiebestuur heeft 



onlangs een besluit genomen over de samenstelling en de bevoegdheid van de 
liquidatiecommissie en tevens beleidsregels vastgesteld.  
De liquidatiecommissie zal per kerk bestaan uit 4 personen. Namens het parochiebestuur 
zijn de heren P. Mulder, lid van het parochiebestuur, en de heer R. Huisman, adviseur van 
het parochiebestuur, aangewezen als lid ten behoeve van alle kerken. Aan elke locatieraad 
is gevraagd ook twee leden aan te wijzen. Voor onze geloofsgemeenschap zijn Maurice 
Denie en Hennie Evers. Daarbij zal deze commissie in goed overleg werken met onze koster 
Leny Jansen. Ook de Historische Kring Westervoort is bereid gevonden om deskundig 
advies te geven. We houden u op de hoogte. 

 
 

 

Bijzondere dagen in maart 
 

Nationale complimentendag  
Datum: maandag 1 maart 2021 
 
Het klinkt zo vanzelfsprekend… 
…..een complimentje geven als iets goed gaat! Tóch 
doen we het in de praktijk maar bitter weinig. Dat komt 
omdat het geven van complimenten helaas (nog) niet echt in de volksaard van de 
Nederlanders zit. We zien wel vaak wat fout gaat, maar veel minder wat er goed gaat. 
Jammer, want juist in deze uitdagende tijden kunnen we allemaal wel wat extra waardering & 
support gebruiken! 
 
“De diepst menselijke emotionele behoefte is de behoefte om gewaardeerd te 
worden” aldus William James (Amerikaanse psycholoog 1842 -1910) Hoe waar deze 
stelling is blijkt niet alleen uit onderzoek, maar wordt ons al een (Corona) jaar lang met de 
dag steeds duidelijker. En let op! Gebrek aan waardering was voorafgaand aan de Corona 
pandemie al de nummer 1(!) reden waarom werknemers ontslag namen, vrijwilligers stopten 
met hun belangrijke bijdrage aan onze maatschappij en (privé) relaties stukliepen! Dat de 
kans hierop het afgelopen jaar alleen maar groter in plaats van kleiner is geworden lijkt niet 
ondenkbaar. En alhoewel we dit gemis natuurlijk niet met één dag en wat ‘extra aandacht’ 
kunnen invullen, kan het natuurlijk geen kwaad om er eens een dag wat bewuster bij stil te 
staan. Zeker dit jaar!  
 
De 'Nationale Complimentendag' draait om het geven van oprechte aandacht en het tonen 
van persoonlijke waardering. Twee 'zaken' die niet te koop zijn, maar de mens (juist 
daarom) wel het diepst raken. 
 
In tegenstelling tot de commerciële 'Nationale dagen' als Valentijns-, Secretaresse-
, Moeder- en Vaderdag is het succes van de Nationale Complimentendag niet te koop! Het is 
dan ook pertinent niet de bedoeling dat er a) producten of diensten te koop worden 
aangeboden, b) of daar waar dat toch gebeurt: deze worden gekocht in combinatie met de 
Nationale Complimentendag. 
Complimenteren doe je zo 
Complimenteren gaat niet iedereen altijd even gemakkelijk af. Het belangrijkste is dat je 
ervoor zorgt dat een compliment persoonlijk en oprecht is. 
1. Praat, schrijf of sms altijd in de 'ik vorm'. Daarmee geef je aan dat het een persoonlijk 
compliment van jou aan de ander is. Voorbeeld: 'Ik wil je graag even laten weten dat ik het 
heel bijzonder vind hoe jij... 
2. Complimenteer iemand persoonlijk. Een algemeen compliment aan een groep is goed 
bedoeld, maar komt bij niemand persoonlijk aan. 
3. Maak datgene wat je zo bijzonder vindt concreet. Dus niet 'omdat je zo'n goede vriend/in 

https://www.beleven.org/feest/valentijnsdag
https://www.beleven.org/feest/secretaressedag
https://www.beleven.org/feest/secretaressedag
https://www.beleven.org/feest/moederdag
https://www.beleven.org/feest/vaderdag


bent', maar leg uit wat het is dat deze persoon tot een goede vriend/in maakt. Voorbeeld: Ik 
vind het geweldig dat je altijd voor me klaarstaat als ik je nodig heb. Dat is voor mij echte 
vriendschap! 
4. Doe het op een manier die bij jou past. Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om het te zeggen; 
schrijf het dan op. 
5. Doe het op een manier die bij de ander past. Vind iemand het leuk om in de belangstelling 
te staan; geeft het compliment dan waar anderen bij zijn. Heeft iemand daar juist een hekel 
aan; doe het dan onder vier ogen. 
6. Overdrijf niet, want dan komt het onnatuurlijk over en kan het zelfs tegen je werken! En dat 
is natuurlijk niet de bedoeling. 
 
Een feestdag in België, Nederland, Noorwegen. Meer informatie 
nationalecomplimentendag.nl 

 

  ___________________________________________ 

 
Een compliment  
 

Een oprecht en persoonlijk compliment 

waarbij we iemands hart aanraken 

en daarmee een mindere dag bijzonder maken. 

 

Een vrolijk compliment 

als de lach te vaak ontbreekt 

en die de ontvanger een hart onder de riem steekt. 

 

Een zo verdiend compliment 

wordt soms verlegen aanvaard 

toch is juist dat compliment de moeite meer dan waard. 

 

Een spontaan compliment 

daar is niet lang over nagedacht 

maar het doet wellicht meer dan je verwacht. 

 

Een verzoenend compliment 

haalt zomaar de kou uit de lucht 

en geeft een vriendschap een nieuwe vlucht. 

 

Een compliment met aandacht gegeven 

tovert een lach op ieders gezicht 

en maakt een sombere dag licht. 

 

‘De dag van het compliment’ 

dat mogen er best meer zijn 

wat vaker gedeelde warmte maakt het leven fijn. 

 

Ans Bouman 
 

 

 

https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Belgie
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Nederland
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Noorwegen
http://www.nationalecomplimentendag.nl/


 

Wereldgebedsdag    

Datum: vrijdag 5 maart 2021 

Land / gebied: Wereld 

Religie: Christendom 

 

Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt 

georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op 

mensen en hun omgeving. 

In 173 landen houden mensen op deze vrijdag de handen gevouwen en wordt er gezongen. 

Het is Wereldgebedsdag. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. Nederland doet 

sinds 1929 mee met de jaarlijkse viering van de biddag. 

De wereldbiddag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische 

dimensie te geven en werd in 1927 in het leven geroepen in Amerika om met name vrouwen 

overal ter wereld door middel van het gebed te verenigen. De hele dag zullen er overal in de 

wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden. 

Wereldgebedsdag verenigt vrouwen over de gehele wereld.  

Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat 

beide invloed hebben in de wereld. 
 
Internationaal: World Day of Prayer (WDP). 
Meer informatie:  wereldgebedsdag.nl 
 

___________________________________________ 

 
Wereldgebedsdag  
 

Elk jaar op de 1ste vrijdag in maart 

worden ook in ons land de handen gevouwen. 

Het zet het gebed en actie op de kaart 

en wordt georganiseerd door Christelijke vrouwen.  

 

Op deze dag wordt 24 uur lang gebeden 

nu misschien wel belangrijker dan ooit. 

Door de pandemie wordt wereldwijd geleden 

zoveel leed en zorgen, dat zagen we nog nooit. 

 

Laten we bidden voor vrede onder de mensen 

juist in deze moeilijke tijd. 

Rust en aandacht voor elkaar is wat wij wensen 

verlost van pijn en onzekerheid.  

 

Gebeden gaan de wereld rond en blijven bestaan 

al is hun invloed niet gelijk te zien. 

Intussen hebben ze wel veel goed gedaan 

en mag het meer dan een dag zijn, misschien?  

 

Samen bidden schept een band 

https://www.beleven.org/feesten/lijsten/religie.php?godsdienst=Christendom
http://www.worlddayofprayer.net/
http://www.wereldgebedsdag.nl/


en het geeft kracht aan ons gebed. 

Vrede en heling voor de wereld en ons land 

dat die bede op 5 maart wordt ingezet. 

 

Ans Bouman 

 

 

 

 

Openingstijden centraal secretariaat 
 

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de openingstijden van het centraal secretariaat 
aangepast. Elke werkdag van 09.30 uur tot 12.30 uur zijn wij telefonisch bereikbaar. 
   

Werkdagen maandag, woensdag, donderdag en vrijdag  
  
Kerkstraat 2 
6901 AB  Zevenaar 
0316 – 523468 
secretariaat@rkliemers.nl 
www.rkliemers.nl  
KvK nr. 80277217 

  

 

 

 

Familieberichten en gebedsintenties 

Overleden:  

Op 3 februari is Ben Oude Nijhuis overleden in de leeftijd van 76 jaar. 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe 
 

Misintenties 
Zondag 14 februari: Jan Peperkamp (jgt), Cor Smits, Wim Grefen (jgt) en Annie Grefen-

Wanders           

Zondag 21 februari 

Jan Peperkamp, Cor Smits, Wilma Wigman Opgenoort 

Zondag 28 februari 

Jan Peperkamp, Cor Smits 

 
Deze intenties zullen ook in de Livestream Eucharistie Vieringen genoemd worden. 

 

 

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

 

mailto:secretariaat@rkliemers.nl
http://www.rkliemers.nl/
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