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Van de redactie 

De meteorologische lente was al lang begonnen, echter het weer was er nog niet naar. Het 
lijkt er nu op dat de temperatuur de goede kant uit gaat, IJsheiligen, 11 t/m 14 mei, ligt achter 
ons. De plantjes kunnen de tuin in. Dit geeft kleur aan ons leven. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt half juni. Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief 
mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



Toekomst Geloofsgemeenschap 
 
Vieringen 
Op 17 april was er na een lange periode van inactiviteit weer een lichtviering in onze 
kerk. Een klein begin maar wel een begin. We mochten 9 mensen verwelkomen. De 
volgende lichtvieringen zijn op zaterdag 15 mei  en zaterdag 12 juni van 19.00 uur tot 
20.00 uur. U kunt binnenlopen wanneer u wilt en blijven zolang als u wilt. 5 minuten 
of een heel uur. Het is aan u. Van harte welkom.  
Helaas zijn andere vieringen nog niet mogelijk maar we bereiden ons daar wel op 
voor. 
 
Zingeving 
In april is een eerste groep gestart met een Geloven Nu project o.l.v. Maarten Smits.  
6 mei was de tweede bijeenkomst. 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. 
Mochten er nog meer mensen belangstelling hebben dan kunnen we ook een tweede 
groep beginnen. Schroom dus niet om u dan aan te melden. Graag opgeven bij Ed 
Janssen (ehj.janssen@planet.nl of 06-17596543), het lokaal secretariaat van de 
geloofsgemeenschap Westervoort (westervoort@rkliemers.nl ) of het centrale 
secretariaat in Zevenaar. Nadere inhoudelijke informatie bij pastoraal werker Maarten 
Smits, m.smits@rkliemers.nl , 06-12 62 37 97 
 
Herbestemming gebouwen.  
We krijgen regelmatig vragen hoe het staat met de toekomst van de gebouwen. 
Helaas kunnen we daar nog niet concreet over zijn. Achter de schermen wordt hard 
gewerkt. De gebouwen zijn officieel getaxeerd. Er is een volledige inventarisatie 
opgemaakt in een samenwerking tussen een werkgroep van de locatieraad, het 
parochiebestuur en specialisten van het Catharijne Convent. Er heeft een inspectie 
van de klokken en het orgel door een specialist van het bisdom plaats gevonden. In 
de werkgroep toekomst gebouwen wordt hard gestudeerd of er een stichting moet of 
kan worden opgericht voor het zekerstellen van toekomstige maatschappelijke en 
zingevingsactiviteiten. Hoe organiseren we de ruimtes voor de lokale 
geloofsgemeenschap? Neem van ons aan dat er hard aan wordt gewerkt. Zodra we 
meer weten, laten we het u weten. 
 
Uitbreiding Locatieraad.  
De Locatieraad in Westervoort heeft uitbreiding gekregen. Els Brom heeft besloten 
om actief mee te gaan doen binnen de locatieraad van onze geloofsgemeenschap. 
Zoals u zult begrijpen is de locatieraad op zoek naar de juiste vorm van organisatie 
en taken die passen bij de toekomst. Els was altijd al actief betrokken bij onze 
geloofsgemeenschap. Velen zullen dat gezien hebben door haar activiteiten voor het 
Werenfriduskoor of als lectrice. Els is ook actief betrokken bij de GoedeMorgenKerk. 
Ze heeft te kennen gegeven zich te willen inzetten voor het contact met en tussen de 
leden van onze geloofsgemeenschap. Daarom zijn we erg blij met haar actieve 
deelname in de locatieraad. Els alvast bedankt voor je inzet en veel succes. 

 



 
Bloemetje van verbondenheid: 
 
 
Het bloemetje van verbondenheid is in mei  

gegaan naar: 

De Heer Willy Polman. 

 

 

 

 

 

Koninklijke onderscheidingen 
 
Voor onze geloofsgemeenschap St. Werenfridus Westervoort was 26 april een 
heugelijke dag. In Arnhem werden twee koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan 
personen die in onze parochie actief zijn. En in Westervoort werden door 
burgemeester Arend van Hout vijf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, waarvan 
drie aan vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. De uitreiking vond plaats in het 
sfeervolle kerkgebouw van de protestante gemeenschap aan de Dorpstraat in 
Westervoort. 
Voor hun actieve rol in de Westervoortse gemeenschap  zijn zij benoemd tot lid in de 
orde van Oranje Nassau. 
 
 
 
Henk Legebeke (64 jaar) 
Henk Legebeke was en is vooral actief in 
Westervoort. Van Stichting Gehandicaptenraad 
Westervoort tot de parochie Sint Willibrordus. En 
van zwemvereniging ZVW’74 tot de Stichting 
Jeugdevenementen Westervoort. De laatste jaren is 
hij ook vrijwilliger bij de Vereniging Spierziekten 
Nederland. 
 
 
 
Paul Hendrikx (62 jaar) 
 

 
Paul Hendrikx is al meer dan dertig jaar 
vrijwilliger bij St. Werenfridus, onderdeel 
van de Parochie Sint Willibrordus in 
Westervoort. Ook was hij vrijwilliger bij 
het Gelders Archief, is hij vrijwilliger bij 
Rock & Rolstoel Producties en 
ndersteunde hij zijn ouders in 
het verzorgingshuis.  



 
Ton Jansen (82 jaar) 
 
Ton Jansen krijgt een lintje vanwege zijn activiteiten 
bij de parochie Sint Willibrordus in Westervoort. Hij 
is acoliet, collectant en zet zich in voor de jaarlijkse 
doneeractie Kerkbalans. Daarnaast was Jansen 
medeoprichter en zeventien jaar bestuurslid van het 
jongerenpastoraat, waaronder voorzitter en 
penningmeester. 
 
 
 
 
 
Ans Karsten-Spruit (71 jaar) 
 
 

 
Ans Karsten is oproepbaar voor reanimaties als 
vrijwilliger bij de EHBO-vereniging. Ze is al tien jaar 
vrijwilliger bij de Historische Kring Westervoort, waar ze 
negen jaar de functie van penningmeester bekleedde. 
Verder was ze actief voor de parochie Sint Willibrordus in 
Westervoort, waar ze verantwoordelijk was voor de 
administratie en het beheer van de begraafplaats. Ze 
begeleidde ook de nabestaanden bij het rouw- en 
afscheidsproces. 
 
 
 

 

Henk Evers (84 jaar)  

Ook Henk Evers krijgt een lintje voor zijn werk 
bij deze parochie. Hij gaf les aan het koor, doet 
er klusjes, verzorgt muzikale ondersteuning en 
is dirigent bij uitvaarten en andere bijzondere 
vieringen. Verder is Evers vrijwilliger bij de 
Historische Kring Westervoort en helpt hij bij de 
onderhoudswerkzaamheden van Huize 
Vredenburg. Evers is ook ruim twintig jaar 
vrijwilliger bij de stichting Hulpdienst Graag 
Gedaan in Westervoort. Hij helpt in huis en in 
de tuin bij mensen die dit niet meer zelf kunnen 
en brengt ze indien nodig naar het ziekenhuis of 
de huisarts. 
 



Gedicht  
 
PINKSTEREN 
 
Tien dagen na Hemelvaart daalt de H. Geest neer over de apostelen 

we vieren dan het hoogfeest van Pinksteren. 

Zij werden verlicht en geïnspireerd en vertelden verhalen 

en verkondigden hun geloof in alle talen. 

Zodat het was te verstaan voor iedereen 

buitenstaanders waren er geen. 

Hoe en aan wie vertellen wij over ons geloof 

of is de spirit in ons gaandeweg wat gedoofd. 

Hebben we te weinig aan verkondiging gedaan 

en zijn we daardoor stil blijven staan. 

Wat meestal achteruitgang veroorzaakt 

waardoor de groei van onze geloofsbeleving staakt. 

Voelen we ons minder vrij om over geloven te praten 

zodat we het liever aan de deskundigen overlaten. 

We kunnen zeker wel een voorbeeld zijn 

of is de werking daarvan misschien te klein. 

Kunnen we buitenstaanders inspireren en naar hen omkijken 

of zijn het alleen gelijkgestemden die elkaar bereiken? 

Allemaal vragen maar waar is het antwoord 

dat hebben we nog niet gehoord. 

Kom heilige Geest en verlicht ook onze harten 

zodat we alsnog met verkondigen gaan starten. 

Met uw genade en liefde kan er veel ontstaan 

zodat we met hernieuwde geestkracht verder 

gaan. 

 

 

Ans Bouman 

 

 

 

Kerkvannieuwpoort.nl 



 

Bijzondere dagen: 
 

zaterdag 22 mei Luilak  
Luilak is een niet-christelijk feest dat meestal wordt 

gevierd op de zaterdag voor Pinksteren. Het is een 

feest waarbij langslapers en telaatkomers worden 

bespot. Luilak wordt vooral door jongeren gevierd. 

Ze staan zeer vroeg op en proberen iedereen 

wakker te maken door aan te bellen en lawaai te 

maken. 

 

Daardoor kan er zeer vroeg in de morgen opeens 

oorverdovende herrie op straat klinken. Groepen 

schreeuwende jongeren scheuren op fiets en 

brommer door de wijk, een lang touw achter hun 

voertuig aan slepend met potten, pannen, blikken 

en andere dingen die lawaai maken. 

 

Herkomst en verspreiding van Luilak 

Luilak heeft geen banden met de kerkelijke pinksterviering. Luilak is een van de 

weinige feesten waarvan de oorsprong door geen enkele religie wordt opgeëist. Over 

herkomst en symboliek ervan bestaan verschillende theorieën. De volkskundige 

J. Schrijnen ziet overeenkomsten met andere grappenfeesten die in het kalenderjaar 

worden gevierd en waarbij in verschillende vormen ook langslapers of telaatkomers 

worden bespot, zoals op Sint-Thomasdag (21 december) of 1 april. 

 

Andere volkskundigen menen dat zowel luilak als Pinksteren voortgekomen zijn uit 

oude Noordwest-Europese vruchtbaarheidsfeesten en dat vooral luilak doet denken 

aan de Lupercalia van de Romeinen. Zij zien de figuur van de luilak bij deze 

meifeesten als een personificatie van de lente. Het vele lawaai zou bedoeld zijn om 

de lente uit zijn winterslaap te wekken. Een kind dat onder een baldakijn in het dorp 

wordt rondgeleid zou daarbij symbool staan voor de lente. De bijbehorende 

lawaaioptocht zou de winterdemonen verdrijven. De luilak kan ook het afgelopen jaar 

symboliseren dat weggehoond en geslagen wordt. 

 

Weer anderen beweren dat Luilak wel eens een uitloper van het joodse Leilach-feest 

zou kunnen zijn, waarop offers gebracht werden om God te danken voor de oogst die 

men begon binnen te halen. Op de vooravond van het Wekenfeest bleven de joodse 

mannen de hele nacht op om de thora te lezen, omdat men zich in het jaar 3308 op 

dat bewuste feest verslapen zou hebben. Een andere verklaring is dat de luilak 



oorspronkelijk de nieuwe mysterie-ingewijde was, die door de priester in een 

doodsslaap was gebracht. Na drie en een halve dag werd hij eruit gewekt en was 

daardoor helderziende geworden. 

 

In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw was in een aantal plaatsen in de 

strook van Den Helder tot Delft de luilakviering bekend. Door jongeren zijn 

incidenteel pogingen gedaan om Luilak elders in het land te introduceren, maar na 

1945 lijkt de viering van Luilak zich vooral tot Amsterdam en de Zaanstreek te 

beperken. 

 

 

donderdag 3 juni Corpus Christi 
(Sacramentsdag) 
 

'Het lichaam van Christus'. 

Op de tiende dag na Pinksteren vieren rooms-katholieken de instelling van de 

eucharistie. Ze eten op deze dag brood en drinken wijn. Het brood verwijst naar 

Jezus' lichaam, de wijn naar het bloed dat Jezus offerde omwille van het heil van de 

mensen. 

De dag wordt in Nederland de zondag erna gevierd (sacramentszondag). 

 

 
Het Laatste Avondmaal geschilderd door de Italiaanse schilder Jacopo Bassana (ca. 

1510-1592). Johannes en Petrus zijn op afbeeldingen van het Laatste Avondmaal te 

herkennen aan hun uiterlijk en de plaats aan tafel. Petrus zit meestal rechts van 

Christus en Johannes links. Petrus is ouder en wordt vaak afgebeeld met een 

kroezelig baardje, witte haren en een kalend hoofd. Johannes is de jongste apostel 

en heeft meestal geen baard. Vaak is Johannes ook te herkennen omdat dat de 

apostel is die door Christus aan de borst gesloten wordt. 

 

In de zuidwestelijke deelstaten (Bundesländer) van Duitsland is dit een officiële vrije 



dag en bekend onder de naam "Fronleichnam". 

Ook in verschillende andere landen - waaronder Oostenrijk, Kroatië, (delen 

van) Zwitserland, (delen van) Spanje, Polen, Portugal en Brazilië - is Sacramentsdag 

een officiële feestdag. In Nederland, Italië en andere landen wordt het feest van het 

Allerheiligste Sacrament veelal op de aansluitende zondag (sacramentszondag = de 

tweede zondag na Pinksteren) gevierd waarbij soms ook een processie plaatsvindt. 

In België wordt Sacramentsdag op de dag zelf gevierd. 

 

 
 
Familieberichten:  
 
 

Doop: 
Op Zondag 18 april jl. is in de H. Andreaskerk te Zevenaar Lieke Raemaekers, 
dochter van Lennart Raemaekers en Marinka Heemskerk, uit Westervoort door de 
doop in onze parochiegemeenschap opgenomen.  

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


