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Van de redactie 

We krijgen beetje bij beetje weer wat vrijheid terug. Koester deze positieve vooruitgang  
De volgende nieuwsbrief verschijnt half februari. Heb je nieuws voor in de volgende 
nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



 

Bloemetje van verbondenheid: 

 
 
 
 
 
Het bloemetje van verbondenheid is in januari 
gegaan naar : 
Mevr. Annie van Veen - Evers 
 
 
 

 
 
 
Inzamelactie Inloophuis de 
Herberg  
 
Zoals u weet, houdt de stichting Inloophuis 
de Herberg elk jaar rond Kerst een 
inzamelactie. Spullen uit kerstpakketten 
voor mensen die dit goed kunnen 
gebruiken. Daarnaast kan iedereen die dat 
wil uiteraard ook spullen aanleveren. We 
kunnen wel zeggen dat het dit jaar een 
groot succes was. Er zijn heel veel spullen 
ontvangen. 
De afgelopen week vond de uitdeling 
plaats. Hier twee foto’s voor een impressie. 

En dit is nog maar de helft van de grote zaal. 
 
 
 
 
Ook van ondernemers werden veel spullen 
ontvangen. Deze fruitbakjes werden geschonken 
door fruitkwekerij Stokhorst uit Groessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eindviering 30 januari 
 
Op zondag 30 januari wordt het kerkgebouw onttrokken aan de eredienst. Aanvang 
van de viering is 13:00 uur.  

Helaas kunnen door de coronamaatregelen naast de functionarissen maar 50 
bezoekers worden toegelaten. U kunt zich (alleen) telefonisch aanmelden voor een 
plaats via het centrale parochiesecretariaat in Zevenaar op: 

maandag 24 tot en met donderdag 27 januari van 9.30 tot 12.30 uur.  

Telefoon 0316-523468  

Daarbij geldt vol is vol. Bovendien dient u te voldoen aan alle corona maatregelen.  

de slotviering is ook te volgen via een livestream via het youtube kanaal van de parochie. Die staat op 
de website van de parochie.  

 

 

 

Expositie 30 januari uitgesteld 
 
Zoals eerder aangekondigd heeft een werkgroep namens de locatieraad heel veel 
werk verricht om een expositie voor te bereiden waarin we wilden terugkijken naar de 
geschiedenis van de kerk maar vooral ook naar de toekomst. Het gebouw blijft 
tenslotte gelukkig behouden voor de Westervoortse gemeenschap. Helaas hebben 
we dat moeten afzeggen. We hebben besloten om de ontwikkelingen rondom corona 
na 30 januari goed te volgen en de eerst mogelijke gelegenheid aan te grijpen om 
deze expositie alsnog te organiseren. We houden u op de hoogte. 

 

 

Afscheid van de Werenfriduskerk voor oudere parochianen 
 
Helaas hebben we de bijeenkomst voor ouderen op 15 januari ook moeten afzeggen. 
De Werkgroep afscheid St. Werenfridus had inmiddels een mooi programma 
gemaakt en er hadden zich ruim 60 mensen opgegeven. Deze mensen hebben allen 
een persoonlijk bericht gekregen dat deze middag niet door kan gaan. Maar we 
geven niet op. Uit de contacten die de werkgroep heeft gehad met de mensen die 
zich hadden opgegeven is gebleken dat er heel veel belangstelling is voor dergelijke 
initiatieven. Het is dan ook heel fijn dat de werkgroep heeft besloten om een 
dergelijke dag toch te organiseren zodra het weer kan. Uitstel leidt in dit geval niet tot 
afstel. Bovendien onderzoeken we samen met de werkgroep wat de mogelijkheden 
zijn om een paar keer per jaar een contactmiddag te organiseren.  

 



Terugblik op diverse activiteiten in de afgelopen maand 
 
Ook in januari moesten we de bijeenkomst van de GoedeMorgenKerk helaas 
afgelasten.  

De openstelling van onze kerk (met kerststal) op 1e en 2e kerstdag van 14:30 – 16:30 
uur is gelukkig wel doorgegaan en met succes. Er waren ca 100 bezoekers op die 
twee dagen. Ook werd er gretig gebruik gemaakt van de wensboom (ze de foto). Ook 
hier bleek dat een belangrijke wens van ouderen uit onze geloofsgemeenschap is om 
ontmoeting weer vorm te geven. Daar gaan we dus mee aan het werk.  

           

 

 

  



Een LIEFDEVOL en GEZOND 2022 
 
 
 
Mooie woorden kan ik schrijven, beste mensen 
want die zijn er gelukkig ook nog. 
Graag wil ik u het allerbeste voor 2022 toewensen 
altijd positief en passend, maar toch…..  
 
Het nieuwe jaar is als een onbeschreven blad 
dat we zelf in kunnen kleuren. 
Toch zijn de kleuren nu nog wat mat 
want we lijden nog onder het corona gebeuren.  
 
We kunnen onze ogen niet sluiten 
voor virussen en voor problemen rond klimaat. 
En voor de toestand van de wereld daarbuiten 
het is iets dat ons allen aangaat. 
 
We zijn nog een gevaar voor elkaar 
maar samen in hetzelfde schuitje, gaan we varen.  
Wel met gepaste afstand, het blijft wat raar 
en met  mondkapje, maar we gaan dit klaren. 
 
Ondertussen zal men wereldwijd blijven werken 
aan vaccins die onze afweer versterken. 
Nog even volhouden dat gekorte bestaan 
ook deze pandemie zal voorbij gaan. 
 
En dat is al met al toch positief, 
vandaar beste mensen, heb het Leven 
ondanks alles , Lief. 
 
 
 
Ans Bouman 
 
 
 

Anette Poppelaars.nl 

 
  



Ignatiaans bidden 
 
De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten 
 
Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op 
Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende 
digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De 
teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde. 
 
Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een 
ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Die uitnodiging klinkt 
ook voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me 
ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd. 
Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar 
Pasen.” 
 
Hoe deelnemen?  
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. 
 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail 
met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel 
vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie 
intenser te beleven. 
 
Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen deelnemers van de retraite 
meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM. 
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 
- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn 

innerlijk leven.” 
- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol 

te houden.” 
- “Ik deed de retraite samen met mijn man. 

En het heeft mooie gesprekken 
opgeleverd.” 

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n 
dagelijkse speldenprik doet me goed: een 
klein moment van aandacht en bezinning.” 

  
 
Een productie van ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee 
digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-
dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in 
hun gebed tijdens de speciale tijden in het 
kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te 
worden van Gods aanwezigheid in hun 
leven. 
 
  



Gemeenschapszin 
 
Een van de manieren voor omzien naar elkaar 
is dingen, die soms overbodig zijn (maar dat 
hoeft niet), ter beschikking te stellen aan 
anderen die het goed kunnen gebruiken. Een 
manier daarvoor is:  
De mand in het Stiltecentrum 
Hier kunt u nog steeds elke dag tijdens de 
openingsuren spullen inleveren in de mand die 
daar staat. De mand wordt regelmatig geleegd 
door diaken Adri van Zundert die zorgt dat het 
bij de juiste mensen komt.  
Foto: de mand met de spullen van de laatste 

keer. 

 
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: 

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 
 

 
Bijzondere dagen 
 
27 januari: Internationale Herdenkingsdag van de Slachtoffers van de 
Holocaust 
 
Op 27 januari 1945 bevrijdt het Russische Rode leger het Duitse nazi vernietigings- 
en concentratiekamp bij de Poolse stad Auschwitz, enkele tientallen kilometers 
westelijk van Krakau. In november 2005 hebben de Verenigde Naties besloten dat 
de bevrijding van Auschwitz voortaan als Holocaust Memorial Day herdacht zal 
worden.Het Nederlands Auschwitz Comité organiseert jaarlijks op de laatste zondag 
van januari de herdenking in Nederland. 
Joden herdenken de holocaust tijdens Jom Hasjoa (de herdenking van de sjoa - de 
vernietiging van de zes miljoen Europese joden tijdens de Tweede Wereldoorlog). 
De naam Auschwitz is synoniem geworden voor de vernietigings- en concentratie-
kampen van de nazi's die overal in Europa verschenen voor en tijdens de Tweede 



Wereldoorlog. Miljoenen mensen, merendeels joden, zijn in dergelijke kampen om 
het leven gekomen. 
Het kamp Auschwitz bestond uit drie hoofdkampen en 39 satelliet-werkkampen. De 
hoofdkampen waren: 
Auschwitz I, het oorspronkelijke concentratiekamp en het administratieve centrum 
van het totale complex. Hier werden ongeveer 70 000 mensen omgebracht, 
voornamelijk Poolse intellectuelen en Russische krijgsgevangenen. 
Auschwitz II (Birkenau), een vernietigingskamp waar ten minste 1,1 miljoen mensen 
werden vermoord (waarvan 90% joden), 75 000 Polen en circa 19 000 Sinti en 
Roma. 
Auschwitz III (Monowitz), een werkkamp. 
Naar Auschwitz werden in totaal meer dan 1,5 miljoen mensen gedeporteerd. 
Hiervan werden ongeveer 1,1 miljoen direct na aankomst vergast of doodgeschoten. 
Minstens 200.000 mensen kwamen om door ziekten of honger of ze werden na korte 
tijd alsnog naar de gaskamers gestuurd.  
Omdat Auschwitz het grootste vernietigingskamp uit zijn tijd was, geldt het als 
symbool voor de Holocaust, waarvan tussen de 5 en 6 miljoen joden het slachtoffer 
werden. Het totale aantal doden was vele malen hoger dan 6 miljoen, omdat er naast 
joden nog talrijke andere slachtoffers waren zoals Slaven, krijgsgevangenen, 
verzetsstrijders, gehandicapten, homoseksuelen, zigeuners en andersdenkenden 
(zoals Jehova's getuigen). 
 
Lees meer over deze jaarlijkse Auschwitzherdenking op auschwitz.nl of op niod.nl. 
 
 
2 februari: Maria Lichtmis (Presentatie van Christus in de Tempel) 
 
Ieder jaar op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis. Bij de 'Presentatie van Christus in 
de Tempel' herdenken de orthodoxen en rooms-katholieken dat Maria, de moeder 
van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de geboorte van haar 
zoon. In het oude Israël was het gebruik dat moeders zich in de tempel zuiverden, 
veertig dagen na de geboorte van hun kind (zoals beschreven in Leviticus, hoofdstuk 
12). Ze offerden bij deze gelegenheid een lam en twee duiven. 
Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis. In 
de Oosterse kerken wordt het feest zoals alle feesten dertien dagen later gevierd, 
dus op 15 februari. 
Gebruiken 
Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie 
gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis. In veel talen verwijst de naam van 
het feest rechtstreeks naar kaarsen: (Zweeds: Kyndelmisse, Frans: Chandeleur). 
Het is tevens de traditie dat er op Maria Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. Dit 
wordt uitgedrukt in het gezegde: Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar 
pannetje warm.  
 
 
  



 

Agenda  
 
Alle agendapunten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van Coronamaatregelen 
 
Zondag 23 januari gaat Goedemorgenkerk niet door, de eerst volgende 
Goedemorgenkerk is op 20 maart 
 
Zondag 30 januari om 13.00 uur( let op andere tijd) Slotviering + onttrekking aan de 
Eredienst van onze St. Werenfriduskerk.(met livestream opgave zie elders in dit 
blad.) 
 

Zondag 30 januari: expositie geschiedenis en toekomst kerk uitgesteld 
 
Op zaterdagavond 19 februari om 19.00 uur is er in de grote zaal van de Herberg 
weer een Zaterdagavond kerk. (Onder voorbehoud i.v.m. Corona) 
 
Aswoensdag 2 maart digitale 40 dagenretraite  
 
 
Mededelingen: 
 

Bij gladheid gaat het Stiltecentrum LATER OPEN of blijft het Gesloten. 
 
 
Familieberichten:  
 
Overleden: 
 
1 januari: Mevr. Maria Reijers-Reijers in de leeftijd van 82 jaar 
10 januari: Mevr. Martha Woestenburg-Deen in de leeftijd van 80 jaar 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 
 

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


