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Van de redactie 

Ook dit jaar wordt het weer een kerst zonder nachtmis in onze eigen kerk. Dat vinden we heel 
jammer, zeker omdat het de laatste keer zou zijn. Gelukkig is onze kerk nog wel even open 
op de 1e en 2e kerstdag. Om een laatste keer bij de kerststal stil te blijven staan. 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt half januari Heb je nieuws voor in de volgende 
nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



Vieringen 
 
Tot onze grote spijt kan, door de maatregelen m.b.t. 
corona, ook op Kerstavond de viering om 21.00 uur niet 
doorgaan. 
Wel is op 25 en op 26 december de kerk open van  
14.30 tot 16.30 uur.  
 
U kunt een bezoekje brengen aan de Kerststal (voor de 
laatste keer in deze opstelling), een kaarsje aan steken en 
nog even rondkijken in de kerk. 
 
Voor deze laatste kerst in onze Werenfriduskerk staat er een speciale kerstboom 
opgesteld. Het is de bedoeling dat deze kerstboom een Wensboom gaat worden. Er 
liggen kaartjes klaar waarop iedereen een wens mag schrijven. Dat kan een wens 
zijn voor een geliefd persoon, een mens ver weg of dichtbij, een wens voor de 
toekomst onze geloofsgemeenschap, een wens voor de toekomst van de aarde, of 
misschien heeft u nog wel een andere, heel speciale wens. Al die wensen worden 
opgehangen in de Wensboom.  
Het is nog niet bekend wat er precies met deze wensen gaat gebeuren, maar wel dat 
dat op 30 januari zal zijn. 
 

Livestreaming viering Kerst Nachtmis vrijdag 24 december  

 

Om 20.00 uur vanuit de Andreaskerk te Zevenaar, via het YouTube 
kanaal van de parochie:          
https://www.youtube.com/channel/UCli9JY-j5rJ_TmGg36mjBLw.  

De livestreaming viering is niet toegankelijk voor publiek, met 
uitzondering van medewerkers, waaronder leden van het pastoraal 
team en het koor Per Cantate 

 
Op de tweede kerstdag wordt de Zondagse Soep weer geschonken in De Herberg.  
Lekker mee-smikkelen?  
Tussen 11.30 en 13.15 is de deksel van de pan. ’n Bakkie kost € 0,75. 
Liever koffie of thee? Kan ook!  
 
Aanmelden? Hoeft niet! Kom gewoon, als je zin hebt.  
 

Vragen? Bel Chris: 06-19074359  
 



 

Bloemetje van verbondenheid: 
 
 
Het bloemetje van verbondenheid is in december 
gegaan naar  
Mevr. Annie Peeters - Hendriks 

 
 
 
 

 

 
 
KERST van toen  
 
Midden in de koude winternacht  
gaan mensen samen naar de nachtmis . 
De pas gevallen sneeuw knispert zacht 
verbazend, hoe lang dit al geleden is . 
 
Kerkklokken hebben hun oproep gedaan  
we vieren de geboorte van Gods Zoon. 
Veel mensen zijn naar de kerk gegaan  

kerstliederen klinken zoals altijd, heel gewoon. 
 

De zo bekende kerststal is mooi verlicht 
Maria en Jozef rond het Christus kind. 
Een zachte schaduw valt over haar gezicht 
de knikkende Engel, die daar ook zijn plekje vindt. 
 
Na afloop wensen we elkaar een Zalig Kerstfeest  
zoals iedereen dat elk jaar doet. 
Dat is een lange traditie geweest  
en thuis komen heerlijke geuren ons tegemoet.  

 
 
Die tijd van toen is herinnering, voorbij 
maar de vertrouwde kerststal is weer opgebouwd. 
En dat maakt jong en oud blij 
bijna nostalgie, toch nog heel vertrouwd . 
 
Van harte een Zalig Kerstfeest gewenst en een 
Voorspoedig Nieuwjaar waar we hoopvol naar uit kunnen zien.  
 
Ans Bouman 

 
 



Bijzondere dagen 

Dinsdag 21 december  
De kortste dag van het jaar.  
Door de eeuwen heen een reden om een feestdag te hebben. Feestdagen die met 
het begin van de winter te maken hebben: 

• Kerstmis (Christenen) 

• Chanoeka (Joden) 

• Saturnalia (Romeinse Rijk) 

• Midwinter (Joel / Yule) 

• Sint Thomas (Nederland) 

• Dong Zhi (China) 

 
Sint Thomas 
De kortste dag van het jaar - 21 december - is gewijd aan de heilige Thomas. Rond 
21 december bestaan allerlei gebruiken en rituelen. De bekendste zijn het gebruik 
dat langslapers op deze dag moeten trakteren en het luiden van de klokken. Op Sint 
Thomas mochten kinderen hun ouders of meester buitensluiten totdat hun een 
traktatie of een verhaal werd beloofd. 
 
De apostel Thomas is vooral bekend omdat hij niet geloofde dat Christus werkelijk 
was opgestaan uit de dood. 
 
Hoewel 21 december pas na de invoering van de Gregoriaanse kalender de kortste 
dag werd, was het vanouds een van de dagen rond de joeltijd waarin 
midwintergebruiken bestonden, heidense gebruiken die op een vrij doorzichtige wijze 
door de heilige werden gekerstend. Veel volksgebruiken op Sint Thomas zetten de 
wereld op haar kop, zoals de Romeinen tijdens de Saturnalia deden. In Tettnang, 
vlak bij het Bodenmeer, gingen jongeren in de Thomasnacht de buurt rond en 
gooiden stenen potten en kruiken tegen de huisdeuren kapot. Elders waren 
soortgelijke gebruiken. De hernieuwde levenskracht werd vaak met zang en dans 
gevierd. In een geschrift uit 1521 klaagt Erasmus dat er in de Thomasnacht in de 
Rotterdamse kerken wordt gedanst. Ook het Thomasluiden was bedoeld om de 
levenskracht weer te wekken. In veel delen van Nederland, met name in het noorden, 
werden de kerkklokken tussen 21 en 31 december de hele dag geluid. 
 
Het St Thomasluyden is een gebeurtenis, die alleen in de Zuid-Oosthoek van 
Friesland voorkomt en die nu plaats vindt tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Op de foto 
zie je klok van Fochteloo. 
 
In deze periode staat het iedereen vrij de klok te luiden in de klokkenstoel op het 
kerkhof. De klok moest zodanig worden geluid, dat er een zgn. "vierkante slag" 
ontstond, een bepaald ritme, waarin de tonen te horen waren. De jongelui van een 
bepaald dorp kwamen elkaar aflossen, om het klokgelui aan de gang te houden, 
zodat het geluid dag en nacht te horen was. 
 
 

https://www.beleven.org/feest/kerstmis
https://www.beleven.org/feest/chanoeka
https://www.beleven.org/feest/saturnalia
https://www.beleven.org/feest/midwinter
https://www.beleven.org/feest/sint_thomas
https://www.beleven.org/feest/feest_van_de_winterzonnewende_china
https://www.beleven.org/feest/saturnalia


Het midwinterhoornblazen, dat met name in Twente tot 
vandaag de dag populair is gebleven, heeft in wezen 
dezelfde functie als het Thomasluiden. In de Elzas was 
het toegestaan om in de Thomasnacht alles te stelen wat 
je te pakken kon krijgen. Wie de volgende ochtend het 
laatste opstond werd Thomasezel genoemd. In België 

werd Sint Thomas ook wel Sluiterkesdag genoemd omdat de dienstboden hun 
werkgevers en de schoolkinderen hun onderwijzers buitensloten en pas weer 
binnenlieten als ze een gunst of traktatie hadden toegezegd. In bepaalde plaatsen 
droegen kinderen die dag papieren kronen en deelden de lakens uit. 

 
 

 
Familieberichten:  
 
Overleden: 
 
19 november: Mevr. Annie Peeters-Hendriks in de leeftijd van 83 jaar,  
 
8 december: De Heer Giovanni Vigilante in de leeftijd van 79 jaar 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 

 
 
Agenda  
 
1e en 2e kerstdag is de Kerk van 14.30 tot 16.30 uur geopend 
2e kerstdag: kerstsoep van 11.30 tot 13.15 uur 
 

Bereikbaarheid Geloofsgemeenschap St. Werenfridus 

De geloofsgemeenschap Werenfridus is bereikbaar: 

• Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld misintenties 

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

tel; 0316-523468 

• Voor noodgevallen: 06 12623203 

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     
 
Voor zaken betreffende de begraafplaats: Jan van der Meer, tel; 06-57319183  
In het huis aan huisblad Gemeentenieuws staat ook de informatie over de viering 
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