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Van de redactie 

Het is bijna Pasen, de bloemen gaan bloeien en de lammetjes worden weer geboren. Blijf 
kijken naar de mooie dingen in het leven.  
De volgende nieuwsbrief verschijnt half april. Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief 
mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



Bloemetje van verbondenheid: 
 
 
In maart hebben de volgende dames het bloemetje ter 
bemoediging gehad: 
Mevr. Annelies Huuskes - van Aken 
Mevr. Bisseling - van Mierlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mand in het stiltecentrum 
 
We ontvingen het volgende bericht van diaken Adri van Zundert: 
Er staat te lezen dat de voedselbanken vorig jaar fors meer mensen hebben 
geholpen dan in het voorafgaande jaar. 
Momenteel maken 160.500 mensen gebruik van de voedselbanken. Eigenlijk is dat 
nog maar het topje van de ijsberg, er zijn nog veel mensen die geen beroep op de 
voedselbank durven te doen. 
Ook hier in de Liemers maken mensen gebruik van de voedselbank en ook hier zijn 
mensen die ondanks de armoede geen gebruik durven te maken van de 
voedselbank. Ik kan het ergens ook wel begrijpen, dat mensen het moeilijk vinden, 
want voor je terecht kunt bij de voedselbank, wordt er goed gekeken naar je 
inkomsten en uitgaven en als er toelating is om gebruik te mogen maken van de 
voedselbank is er schroom om de eerste keer te gaan. 
Na die eerste keer is men blij er naar toe te zijn geweest. Ik ben zelfs een keer 
gebeld. De mevrouw vertelde me over de mooie producten die ze ontvangen had, ‘er 
zat zelfs een zakje toffeetjes bij’. 
Ik ben ook altijd blij wanneer ik gebeld wordt dat de mand in de dagkapel weer goed 
gevuld is. Westervoort is een topper wanneer het gaat over de giften aan de 
voedselbank. 

Er zijn wel regels voor de geleverde 
producten; ze moeten houdbaar zijn, goed 
verpakt, geen alcohol en verse producten 
zoals groente of brood. 
Namens de gebruikers van de voedselbank 
hartelijk dank. 

Adri van Zundert, Diaken  

 
 

 
  



 

Gedicht 
 
LEVENSBRON, bron van Liefde, Licht en Geestkracht 
 
 
 
De bron van Liefde in onszelf is altijd actief 
en wordt als vanzelf opgeladen. 
Deze bron heeft het leven lief 
en zorgt voor onbeperkte voorraden. 
 
 
Alles in de bron van Licht stroomt 
en lijkt haast niet te stoppen. 
Warmte en Licht voelen alsof je droomt 
maar laat je daardoor niet foppen.    Facebook.com 
 
 
De bron van Geestkracht  is wie je bent 
en laat het vuurtje zomaar niet doven. 
Ook als je moeilijke of verdrietige tijden kent 
blijf in deze bron van kracht geloven. 
 

 
Deze kracht in onszelf is altijd dichtbij 
niet zomaar bij een ander te zoeken. 
Maar bundelen maakt vrij en blij 
en samen kun je grote resultaten 
boeken. 
 
 

Pinterest.com 

 
 

Ans Bouman  
 
 
  



Toekomst Geloofsgemeenschap 
 
In de vorige Peddels hebben we de wijzigingen van een aantal zaken zoals 
bijvoorbeeld betreffende ons locatiesecretariaat vermeld. Dat blijkt niet bij iedereen 
goed te zijn overgekomen. Daarom herhalen we enkele zaken nogmaals. 
 
Gebedsintenties 
Het aanvragen van gebedsintenties gaat vanaf nu via het centraal secretariaat in 
Zevenaar. U kunt de intenties per e mail 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. In de praktijk zal het niet volstaan 
om bij het overmaken van het geld naar de parochie de gewenste intentie te 
vermelden. Contact via telefoon of e-mail met het parochiesecretariaat in Zevenaar is 
noodzakelijk. U kunt deze informatie ook vinden in de Op Weg van januari en op de 
website van de parochie. 
 
Bereikbaarheid Geloofsgemeenschap St. Werenfridus.  
Spreekuur en opening van het Locatiesecretariaat in Westervoort is vervallen. 
Het bezoek tijdens openingsuren van ons locatiesecretariaat op vrijdag was zo laag 
dat het niet loont om vrijwilligers daarmee te belasten. Daarom zijn die fysieke 
openingsuren vervallen. De overgebleven werkzaamheden kunnen flexibel door de 
vrijwilligers worden uitgevoerd op momenten dat hen dat het beste uitkomt. 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 

 

Herbestemming gebouwen 
In december hebben we gemeld dat de werkgroep herbestemming gebouwen in 
gesprek was gegaan met drie partijen. Die gesprekken zijn goed verlopen. We 
hebben vanuit de werkgroep uitgelegd wat wij graag willen en onze (minimum) 
wensen kenbaar gemaakt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een eigen ruimte 
voor onze geloofsgemeenschap, Inloophuis de Herberg, de vereniging van ouderen, 
etc. Alle drie partijen hebben op basis hiervan (en in goed overleg met de gemeente) 
hun ideeën verder uitgewerkt en aangegeven dat ze hun plannen wel verder willen 
uitwerken voor eigen rekening en risico. Dit is (in goed overleg) besproken met het 
parochiebestuur. Dat heeft geleid tot het uitspreken van een voorkeur welke partij, 
gedurende een redelijke tijd, voor eigen rekening en risico, het exclusieve recht krijgt 
voor verdere planontwikkeling. We gaan nu dus over naar een volgende fase in het 
proces van herbestemming. Op basis van een verder uitgewerkt plan zullen dan de 
volgende beslissingen worden genomen. We houden u op de hoogte. 



Vastenzakjes 
 
 

Via de Op Weg hebben velen van u een 
vastenzakje ontvangen. Daarbij stond 
aangegeven hoe en waar u het zakje kunt 
inleveren. Voor onze 
geloofsgemeenschap is dat o.a. de 
afgesloten brievenbus bij de voordeur van 
de Herberg. Mocht u dat toch nog geen 
prettig idee vinden dan kunt u uw zakje 
ook in het kaarsenkluisje in het 
Stiltecentrum stoppen. Dit kluisje is goed 
beveiligd en wordt bijna dagelijks door ons 
geleegd. 
  
Uw Locatieraad 
 
 
 
 

Bijzondere dagen 
 
Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie 
zondag 21 maart 2021  

Door de Verenigde Naties is 21 maart uitgeroepen tot 'Internationale Dag ter 
Bestrijding van Racisme en Discriminatie'. Op 21 maart 1960 verzamelde zich in 
Sharpeville - een zwarte township in Oranje Vrijstaat (Zuid-Afrika) - een menigte om 
vreedzaam te demonstreren tegen de zogenaamde pasjeswetten. De politie opende 
het vuur op de menigte en schoot 69 demonstranten dood. De demonstratie werd 
georganiseerd door het Pan Afrikaans Congres. De pasjeswet dwong de zwarte 
bevolking daar te gaan wonen waar de blanke regering wilde. Gezinnen werden 
daardoor vaak uit elkaar gehaald. Zonder waarschuwing vooraf openden 
politieagenten het vuur op de demonstranten. Het werd een bloedbad: 69 mensen, 
onder wie 10 kinderen en 8 vrouwen, werden doodgeschoten en 180 mensen 
raakten gewond. Op de schietpartij in Sharpeville volgde de proclamatie van de 
noodtoestand door de Zuid-Afrikaanse regering en de bekendmaking van enkele 
noodwetten. Op grond van de noodtoestand en deze wetten werden in een korte tijd 
meer dan 20.000 mensen opgepakt. In Zuid-Afrika wordt op deze dag de Dag van de 
mensenrechten gevierd. 

Verder lezen? · 

 I have a dream door Martin Luther King jr. ·  

 Zuster gans en broer vos 

  



 

Maria Boodschap (Annunciatie) 
donderdag 25 maart 2021 (Christenen) 
 
Maria Boodschap of Aankondiging van de Heer ('Annuntiationis Domini') is het 
hoogfeest ter herinnering van de aankondiging (annunciatie) van de geboorte van 
Jezus aan Maria. In de Orthodoxe Kerk en Rooms-Katholieke Kerk valt deze 
feestdag jaarlijks op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis, de geboortedag 
van Christus. 
Op deze dag herdenkt men dat de engel Gabriël aan Maria de boodschap bracht dat 
zij moeder zou worden van Jezus. Ook: Annonciatie. In de christelijke iconografie 
verwijst het woord naar de voorstelling van de aartsengel Gabriël die volgens Luc. 
1:26-35 Maria in haar huis te Nazareth een bezoek brengt en haar meldt dat God 
haar uitverkoren heeft om de moeder van zijn Zoon te worden. Er bestaan talloze 
schilderijen van dit tafereel (o.a. van Leonardo da Vinci en Fra Angelico). Het thema 
was reeds in de oud-Christelijke kunst (catacomben) geliefd. De tekst werd 
aanvankelijk gevonden in de z.g. apocriefe evangeliën, in de latere middeleeuwen 
gebruikte men deze niet meer, doch die van Lucas. 
 
 

 
 
De Germanen hadden een feest: de voorjaarsevening. Rond 21 maart werd met een 
gewijde ploeg de eerste voor in een akker getrokken, waarna met een godenbeeld 
en offerdieren een ommegang om het veld werd 
gemaakt. Het geheel ging gepaard met een feest. Dit 
feest is gekerstend als Maria Boodschap; in de 
volksmond "Ploegmaria". Uit het evangelie volgens Lukas 
In de zesde maand (dat de oude Elisabeth zwanger was) 
werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar 
een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd 
was met een man die Jozef heette, uit het huis van 
David; de naam van die maagd was Maria. Hij trad bij 
haar binnen en sprak: "Verheug U, begenadigde, de Heer 
is met U." Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat 
die groet te betekenen had. 
Maar de engel zei tot haar: "Vrees niet Maria, want Ge hebt genade gevonden bij 
God. Zie, Ge zult zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen, die Ge de naam 
Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, 



God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in 
eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit 
een einde komen." Maria echter sprak tot de engel: "Hoe zal dit geschieden, daar ik 
geen gemeenschap heb met een man?" Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De 
Heilige Geest zal over U komen en de kracht van de Allerhoogste zal U 
overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd 
worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar 
ouderdom een zoon heeft ontvangen, en ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in 
haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk." Nu zei Maria: "Zie de 
dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar Uw woord." En de engel ging van haar 
heen. 
 
 
Beloken Pasen 
zondag 11 april 2021 Religie: Christendom 
 
Ook: Barmhartigheidszondag. De eerste zondag na Pasen - in 2021 is dat op zondag 
11 april - wordt 'Beloken Pasen' genoemd. Het betekent dat de paasweek (het 
Paasoctaaf) wordt afgesloten. Het Paasoctaaf zijn de eerste acht dagen (octaaf) van 
de paastijd. Deze lopen van Paaszondag tot de zondag na Pasen. Deze acht dagen 
worden allemaal gevierd als hoogfeesten. Met 'Beloken Pasen' wordt de vreugde van 
Pasen afgesloten: de kerk gaat over tot de orde van de dag. "Beloken" is het voltooid 
deelwoord van "beluiken" (het tegenovergestelde van "ontluiken") en betekent 
"afgesloten". De Latijnse naam van 'Beloken Pasen' is 'Dominica in albis' (zondag in 
witte kleren). De paus draagt op deze dag speciale witte koorkledij en in Duitsland 
wordt 'Beloken Pasen' daarom 'Witte Zondag' (Weißer Sonntag) genoemd. Vroeger, 
toen de kerk nog in het Latijn las, waren de eerste woorden van de mis op deze 
zondag: "Quasi modo geniti infantes..." 
(Als pasgeboren baby's...). Daarom 
werd deze zondag toen 'Quasimodo-
zondag' genoemd. In  
2000 riep paus Johannes Paulus II deze 
dag uit tot 'Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid'. Op 
'Barmhartigheidszondag' wordt gevierd 
dat God iedere zondaar die berouw 
heeft zal vergeven. 

www. kerknet.be   
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
In het huis aan huisblad Gemeentenieuws staat ook de informatie over de vieringen 


