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Van de redactie 

Pasen is al weer voorbij, in deze nieuwsbrief lees je wat over feestdagen bij andere religies.  
Er komen lichtpuntjes aan de horizon naarmate er meer mensen gevaccineerd worden en er 
weer wat meer mag.  
De volgende nieuwsbrief verschijnt half mei. Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief 
mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



“Bereikbaarheid Geloofsgemeenschap St. Werenfridus.” 
 
De geloofsgemeenschap Werenfridus is bereikbaar: 

o Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld 
misintenties kunt u elke weekdag (maandag t/m vrijdag) terecht bij het 
centrale secretariaat: 0316- 523468 

o Voor noodgevallen: 06 12623203 
o  

 Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden: westervoort@rkliemers.nl 
 

 Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden die niet per email kunnen 
worden afgehandeld: alle doordeweekse dagen van 09:00 – 21:00 uur op 06 
41260549 

 
 
 
 
 

Toekomst Geloofsgemeenschap 
 
Vieringen 
 
Helaas is het door de Covid-situatie nog steeds niet mogelijk om onze eigen 
vieringen zoals de GoedeMorgenKerk en de Zaterdagavondkerk weer te starten. 
Toch denken we dat we het licht aan het einde van de tunnel kunnen zien en 
daarmee weer zicht krijgen op een nieuwe start waar we elkaar ook weer kunnen 
gaan ontmoeten in onze eigen kerk of in de Herberg. We willen voorzichtig beginnen 
met de Lichtvieringen. De kerk is open voor gebed en bezinning. Er is gedempt licht 
en aangepaste muziek. Er is geen gezamenlijk programma of voorganger. De kerk is 
open van 19:00 tot 20:00 uur. U kunt binnenkomen wanneer u wilt. U blijft binnen zo 
lang als u dat zelf wilt. Er is geen uitstelling meer. 
 
· Het aantal mensen dat daarbij tegelijk aanwezig is, is altijd duidelijk minder dan 30 
personen 
· We kunnen in de kerk heel goed ruim afstand houden 
· Er is niet zoveel verwarming meer nodig dus kunnen we die luchtcirculatie uitzetten 
voordat de eerste mensen binnenkomen. 
 
De data zijn: zaterdag 17 april- zaterdag 15 mei - zaterdag 12 juni om 19.00 uur. 
 
Ophalen wijwater en palmtakken. 
Na de Pasen staan er weer enkele flessen wijwater in het Stiltecentrum. Indien u dat 
wilt, kunt u een fles ophalen meenemen. Indien er nog palmtakjes zijn dan staan die 
er ook bij. 
 
  



 

Bloemetje van verbondenheid: 
 
 
In april is het bloemetje van verbondenheid gegaan 
naar: 
Mevr. Betsie Teunissen- Weiss. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PERSBERICHT Parochie Sint Willibrordus 

 

Zevenaar, 17 maart 2021  

EEN UUR IN DE STILTE VAN EEN KATHOLIEKE 
KERK  

De coronatijd zorgt ervoor dat we vaker dan we willen weinig mensen om ons heen 
hebben. Er is ook niet veel vermaak. Toch is er alleen en in stilte wel wat te beleven. 
Zeker als je de juiste plaats opzoekt, bijvoorbeeld een kerkgebouw. Veel mensen 
bezoeken regelmatig een kerk of kapel tijdens hun vakantie. Kerken zijn doorgaans 
van buiten imposante gebouwen, maar ook van binnen. Een katholieke kerk is 
ontworpen om te bidden en om rust te vinden, maar ook om van alles te zien, van 
alles te kunnen beleven. Er zijn beelden, schilderijen en gebrandschilderde ramen.  

Na Pasen, 4 en 5 april, bieden we de hele maand april in alle kerken van de parochie 
de gelegenheid om op een doordeweekse dag een uur lang alleen in stilte te zijn. Wij 
ontvangen u in de kerk van uw keuze en verzoeken u om uw telefoon uit te zetten. Er 
is iemand beschikbaar om te bellen, mocht u onwel worden of in een ander 
noodgeval. En u kunt via een (nood-)uitgang natuurlijk altijd naar buiten. Na afloop 
krijgt u de gelegenheid om even uw indrukken te delen, maar dat hoeft niet. Als de 
coronamaatregelen het toelaten, organiseren we na april een bijeenkomst voor alle 
deelnemers die dat willen. We gaan dan opnieuw een kerk in, maar vertellen dan 
over het waarom van de bouw en de versieringen. Bij een kop koffie of thee praten 
we dan nog even na. Als u zich telefonisch (0316 - 52 34 68) of per e-mail 
(secretariaat@rkliemers.nl) aanmeldt bij het centraal secretariaat van de parochie 
nemen we contact met u op om de kerk van uw keuze een uur voor u alleen te 
reserveren. Dat hoeft niet per se de kerk in uw woonplaats te zijn! Iedereen is 
welkom en kan de kerk bezichtigen, behalve de torenzolder en het koor. Dit om 
veiligheidsredenen. 



 
Gedicht  

 
Een andere wind 
 
De warme wind komt uit het zuiden 
met de winter lijkt het nu gedaan. 
De lucht voert geuren van bloemen en 
kruiden 
vogels vliegen al af en aan. 
 

Maar even later komt de wind uit het noorden 
donkere wolken brengen hagel en sneeuw. 
De weerman struikelt haast over zijn woorden 
het is de omslag van de eeuw. 
 
Ons leven leek stabiel, zonder al te heftige zaken 
toch veranderde dat ook vlug. 
Covid 19 weet  ons  snel en lang te raken 
ons oude leven keert niet zomaar terug. 
 
Misschien moeten we dat niet verwachten 
ons overkomt een verandering van tijd. 
Met andere ideeën en gedachten 
zodat we het oude loslaten, al is het met 
spijt. 
 
De wind is alweer gedraaid 
en heeft veel verwarring meegenomen. 
Nieuwe waarden in onze harten gezaaid 
en Liefde is het nieuwe omen. 
 
Zal er een andere geest gaan waaien 
met nieuwe beloften en perspectief.  
Die onze wereld gaat verfraaien 
indachtig de wens;  heb ook nu het leven Lief. 
 
Ans Bouman 
 
 
  



Bijzondere dagen 
 

Ons Paasfeest is voorbij en we zijn begonnen aan het nieuwe voorjaar. Hoe is 

dat bij sommige andere religies? 

 

Ramadan 
dinsdag 13 april t/m woensdag 12 mei 2021 

Vastenmaand. Het vasten tijdens de Ramadan begint dit 

jaar op dinsdagochtend 13 april en eindigt 

op woensdagavond 12 mei met het Suikerfeest (Eid al-

Fitr). De maand Ramadan begint officieel de voorgaande 

avond bij zonsondergang, dus op maandagavond 12 april 

2021. 

 

De Ramadan is de negende maand in de islamitische 

kalender. Het is een speciale maand waarin tussen 

schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast 

wordt. "Ramadan" wordt daarom ook wel de "vastenmaand" van de moslims 

genoemd. Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking 

van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline. 

De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders 

op de wereld. 

 

Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste van de 

openbaringen ontving die samen de Koran vormen. 

 

Het exacte begin van de maand Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de 

sikkel van de nieuwe maan. Vanaf dat moment mogen volwassen moslims de gehele 

maand, tussen zonsopgang en zonsondergang, niet eten, niet drinken, niet roken of 

seksuele omgang hebben. Als het donker is, na het breken van de vasten (de iftar), 

is het feest. 

 

Ramadan is de gezelligste maand van het jaar en geeft de vastenden een gevoel 

van verbondenheid. Kinderen beginnen rond hun tiende, twaalfde jaar af en toe een 

paar dagen mee te doen. Zwangere of zogende vrouwen, zieken en reizigers zijn 

vrijgesteld van vasten, maar moeten de gemiste dagen later wel inhalen. 

 

Het vasten 

Het vasten wordt Sawm (Saum) of Siyam genoemd. Dit houdt in dat moslims op deze 

tijden niet eten, drinken, roken en dat ze zich onthouden van 



geslachtsgemeenschap. Zowel 's ochtends vroeg als 

's avonds na zonsondergang wordt er vaak zeer 

uitgebreid gegeten, 's avonds vaak tot diep in de 

nacht. 

Van niet-moslims, bijvoorbeeld bezoekers aan 

islamitische landen, wordt niet verwacht dat ze 

meevasten. Zeker in toeristische plaatsen kunnen 

toeristen overdag gewoon eten en drinken in 

restaurants. Wel wordt van ze verwacht dat ze 

discreet zijn, erg openbaar uitgebreid eten voor het 

oog van mensen die vasten getuigt niet van respect. 

 

Ramadan Mubarak 

Moslims begroeten elkaar voor en tijdens de 

Ramadan met 'Ramadan Mubarak' of 'Ramadan Mabrouk' - wat 'Gezegende 

Ramadan' betekent. Omdat de Ramadan ieder jaar terugkeert, en door alle 

volwassenen gehouden wordt en zeer ingrijpend is voor het leven van alledag, maakt 

dit een zeer diepe indruk op de moslims. 

 

De Ramadan eindigt met het Suikerfeest (Eid al-Fitr), waarop uitbundig gefeest en 

gegeten wordt. 

 

Redenen voor het houden van de Ramadan 

De Ramadan is een van de vijf zuilen van de islam en is dus voorgeschreven in de 

Koran. Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van 

Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline. De 

moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op 

de wereld. Het herinnert hen hoe het is om arm en hongerig te zijn. 

 

 

Hanuman Jayanti 
maandag 26 april 2021 

Op 26 april 2021 wordt door hindoes wereldwijd 

'Hanuman Jayanti' gevierd. Viering van de 

geboortedag van de apengod Hanuman. Hij was de 

trouwe volgeling en helper van Rama uit de 

Ramayana. 

 

Een hindoe feestdag ter ere van de geboorte van 

Hanuman. Na Ram is, onder hindoes, Hanuman (de 

aapgod) de meest populaire godheid. Zijn 



populariteit dankt hij aan zijn alom in het epos Ramayana uitvoerig beschreven 

daden van moed en beleid en aan zijn edele eigenschappen van trouw en 

kuisheid. Hij wordt als de meest ideale aanhanger en als trouwe, 

onbaatzuchtige en toegewijde dienaar van Ram beschouwd. 

 

Door de vrome hindoe wordt hij aangeroepen als 

beschermer tegen en als verdrijver van kwade 

geesten en demonen. Tijdens diensten wordt uit de 

Hanuman-chalisa (loflied aan Hanuman) 

voorgelezen en wordt zijn jhandi (vlag aan een 

bamboestok) geplant. 

 

 

Lag Ba'omer (Een feestdag in India) 
vrijdag 30 april 2021 

Lag Ba'omer valt ieder jaar op 18 Ijar (meestal in mei), dat samenvalt met dag 

33 van de omertelling. 

 

De tijd tussen Pesach tot Sjavoeot is een rouwperiode in het jodendom: de 

omertijd. Gedurende 33 dagen van de omertijd wordt niet getrouwd, worden 

geen feesten gegeven en gaat men niet naar de kapper. In deze periode zijn 

door de eeuwen heen veel joden slachtoffer geworden van vervolgingen. Ook 

zijn er tijden geweest waarin er met name ellende is ontstaan door onderlinge 

verdeeldheid van de joden. 

 

Lag Ba'omer markeert het einde van een plaag die aan de 

leerlingen van rabbi Akiwa het leven kostte. Dat was de dag 

waarop er een einde kwam aan de geheimzinnige massale 

sterfte in de tweede eeuw van de gangbare jaartelling. Deze 

rabbi was vermaard om zijn geleerdheid ten aanzien van de 

Mishna. 

Tevens is het de overlijdensdag van Rabbi Shimon bar Yochai, de schrijver 

van het kabbalistische boek Zohar. Hij wilde dat zijn overlijdensdag als 

feestdag gevierd zou worden. Vele duizenden met name chassidische joden 

bezoeken op deze dag zijn tombe in Miron, nabij Safed in het noorden van 

Israël. 

 

Er zijn niet veel gebruiken aan de dag verbonden. In Israël worden vaak vuren 

gestookt en is het een dag waarop (weer) veel huwelijken gesloten worden. 

 

Een feestdag in Israël.  



Familieberichten:  
 
Overleden: 
20 maart :Mevr. Annelies Huskies - v. Aken, 63 jaar. 
8 april : Johannes-Egidius Nelissen, 79 jaar. 
 

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


