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Van de redactie 

De redactie wenst u zonnige paasdagen.  
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 maart 
gegaan naar : 
Simon van den Berg 
 
 
 

Vieringen 
 
Gelukkig zijn we weer vrij om samen te komen om te vieren, bidden en bezinnen in 
onze kerk en de Herberg. De diverse werkgroepen hebben een mooi programma 
opgezet. 
Zondag 20 maart a.s. is er om 09:30 uur gelukkig weer een viering met de 
GoedeMorgenkerk. U bent van harte welkom  
Op dinsdagen 22 maart, 5 april en 12 april is er in de kerk een bezinning op weg 
naar Pasen. Aanvang 19:00 uur 
Na de bezinning van 12 april is er een lezing n.a.v. de heiligverklaring van Titis 
Brandsma. Aanvang 19:45 uur. Zie hiervoor ook de aparte aankondiging hieronder.  
Op 15 april is er een Kruiswegviering in de kerk om 15.00 uur. 
Op Paaszaterdag, 16 april a.s. is er in de kerk en in de Herberg een samenkomst:  
Zicht op Pasen met medewerking van enkele zangers/zangeressen. 
Het begint om 19:00 uur. 
Op zaterdag 23 april is in de zaal de Zaterdagavondkerk. Dit begint om 19.00 uur. 
Op zondag 15 mei is er weer een Goedemorgenkerk in de zaal. U bent welkom om 
9.30 uur. 
 
 

 



 

Goedemorgenkerk 
 
Nu het na lange tijd weer mogelijk is heeft het team van de Goedemorgenkerk de 
draad weer opgepakt. De eerste viering zal op zondag 20 maart gehouden worden 
in de Grote Zaal en start om 9:30 uur.  
De ruimte is mooi aangekleed met bloemen en kaarsen en er klinkt meditatieve 
muziek. 
 
Na een woord van welkom worden de lichtjes aangestoken als persoonlijke 
voorbede. Ze worden na afloop bij Maria in het Stiltecentrum geplaatst. 
Het is een fijne manier van samen zijn, samen een broodje eten, maar ook samen 
bidden en samen in gesprek aan de hand van de lezingen of over onderwerpen die 
leven bij de bezoekers. 
 
Met het vragen van de zegen en het zingen van het slotlied komt er een einde aan 
deze Goedemorgenkerk, die een keer in de 2 maanden zal plaats zal vinden.  
Dus beste mensen: Weet u hartelijk welkom op zondag 20 maart om 9:30 uur in 
de zaal ! 
 
het team van de Goedemorgenkerk  
 
 

Zicht op Pasen. 
 
We kunnen in onze kerk geen paaswake meer houden, maar dat betekent niet dat 
we het daarbij moeten laten. Enkele parochianen zijn op zoek gegaan naar 
mogelijkheden om toch bij elkaar te kunnen komen rondom Pasen.  
 
Zij nodigen u uit om op zaterdag 16 april om 19:00 uur naar de kerk te komen. 
Daar zullen we in een donkere kerk met elkaar overdenken wanneer het in ons leven 
donker is geweest, of misschien nog steeds is. En dan gaan we op zoek naar licht.  
 
Misschien vinden we wat licht, of zien we kleine lichtpuntjes ontstaan. 
 
Een klein koor is aanwezig om enkele liederen te zingen. 
Zicht op Pasen duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop is er de mogelijkheid om in de 
Herberg na te praten onder het genot van een kop koffie met iets lekkers.  
 
U ben van harte welkom 
 
Elly, Gemma. Mathea en Miriam 
 

  



Zaterdag 2 april: Ontmoetingsdag voor Ouderen  
 
Op 15 januari zou er een bijzondere middag voor 75+ parochianen van de 
Werenfriduskerk georganiseerd worden die door corona helaas niet is doorgegaan.  
Gelukkig is er een nieuwe datum gekozen en wel op zaterdag 2 april van 14:30 -
16:30 uur. Niet al het vertrouwde zal terug te vinden zijn, maar het blijft de moeite 
waard in onze Werenfriduskerk te zijn, rond te kunnen lopen en afscheid te nemen 
van vertrouwde plekken. 
De middag begint in De Herberg (Dorpsstraat 107) met een kopje koffie/thee, er is 
een dienst in de kerk waarbij het Werenfriduskoor enkele liederen ten gehore zal 
brengen, in de kerk is een expositie van ‘oude’ foto’s, maar er wordt ook een 
presentatie gegeven van foto’s en films op een beamer. De middag wordt afgesloten 
met een drankje en een hapje in De Herberg.  
Met de mensen die zich voor 15 januari hadden opgegeven is al contact gelegd, 
maar mocht u ook willen komen dan kunt u zich vòòr 22 maart opgeven bij: 
Ans: 026-3113149   
Gemma: 06-24819236 
Of door een email te sturen: gma.toussaint@gmail.com 
 
Wij hopen op een mooie middag 

 
 
Toekomst kerkgebouw 
 
In de voorgaande Peddels hebben we u kunnen vertellen dat de begane grond van 
het kerkgebouw een multifunctioneel centrum wordt en dat daarvoor de nieuwe 
stichting Gemeenschapscentrum de Herberg Westervoort is opgericht. Deze stichting 
gaat het grootste deel van de begane grond van het kerkgebouw huren van de 
nieuwe eigenaar en exploiteren. 
Met het parochiebestuur is een overeenkomst gesloten dat bepaalde ruimtes 
beschikbaar blijven voor onze lokale geloofsgemeenschap Sint Werenfridus en de 
Stichting Inloophuis de Herberg. Ook is er een garantie om het Stiltecentrum een 
blijvende plek te geven. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van onze 
geloofsgemeenschap, de toekomstige hoofdhuurders en de Westervoortse 
gemeenschap. Mensen vragen ons nu regelmatig om wat meer informatie. Die zullen 
we beetje bij beetje gaan verstrekken zodra daar voldoende duidelijkheid over is.  
In deze Peddel wat zakelijke gegevens. 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 7 personen. Het dagelijks bestuur wordt 
gevormd door Ed Janssen (voorzitter); Maurice Denie (secretaris); Ton Kock 
(penningmeester). 
Het postadres is: Dorpstraat 107, 6931BG Westervoort. 
Email: stgemeenschapscentrumdeherberg@gmail.com .  
Aan de bouw van een website wordt gewerkt. 
De stichting zal een aantal ruimten huren van de nieuwe eigenaar. Naast de huur 
van deze ruimten zal de exploitatie van die ruimten veel kosten met zich 
meebrengen. Daarvoor moet de stichting inkomsten gaan verwerven. Dat zal moeten 
gebeuren door verhuur van ruimten, donaties en schenkingen van fondsen, en 
donaties en schenkingen van particulieren. Dat is nog een hele klus willen de 
plannen en idealen te realiseren zijn. Komend jaar zal daar dan ook veel energie in 
moeten worden gestoken. 



 

Ouderenrubriek 
 
Bij de gesprekken rond de ontmoetingsdag voor ouderen is ons gebleken dat er 
buiten onze geloofsgemeenschap best veel dingen worden georganiseerd voor 
ouderen maar dat dat lang niet altijd bekend is. In plaats van zelf ook nog eens 
activiteiten te organiseren die mogelijk een kopie zijn van activiteiten die al elders in 
ons dorp worden aangeboden, hebben we besloten om te proberen wat meer 
informatie te verstrekken via deze Peddel. Het is soms ook voor ons moeilijk om op 
de hoogte te blijven van alle activiteiten. We stellen het dan ook erg op prijs wanneer 
u ons af en toe op nieuwe of bestaande activiteiten wijst. We publiceren dat graag 
voor onze lezers. Het eerste deel is informatie die we ontvangen hebben van de 
KBO.  
 
 
Nieuws van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Afdeling Westervoort 
Tja, we hadden wel gezellige plannen om 2022 te beginnen, maar de corona 
maatregelen gooiden opnieuw “roet in de nieuwjaarshapjes”. Gelukkig zijn er nu weer 
nieuwe kansen om elkaar te ontmoeten en die gaan we natuurlijk benutten.  
Veel katholieke 50 plussers van Westervoort zijn al lid van de KBO. Het is een 
vereniging die zowel plaatselijk als landelijk de belangen van de leden, dus 50 
plussers behartigt. En die in ‘normale tijden’ tien keer per jaar een middag of avond 
organiseert voor haar leden. Het programma is heel afwisselend; het kan bestaan uit 
een informatieve lezing, een gezellige muzikale bijeenkomst, en in ieder geval twee 
keer per jaar een bingo. Natuurlijk moet een bingokaart betaald worden en ook 
drankjes, maar verder zijn de bijeenkomsten gratis. 
Het lidmaatschap van de KBO kost € 22,- per jaar. De leden ontvangen tien keer per 
jaar het voor de doelgroep zeer informatieve landelijke verenigingsblad.  
Op woensdag 13 april a.s. houden we een ouderwets gezellige Paasbingomiddag.  
U bent welkom van 14:00 uur tot uiterlijk 16:30 uur in “De Bult”, Koeweide 116.  
Graag wel telefonisch aanmelden tot uiterlijk 5 april bij de activiteitencommissie. 
 
Jos en Elly Lemmen    Telefoon 06 11126019 of Telefoon 06 57332405. 
 
Financiële drempels 
We ontvingen ook berichten dat financiën soms een te hoge drempel vormen om aan 
bepaalde activiteiten deel te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van € 22 per 
jaar voor het lidmaatschap van de KBO of de deelname aan een bingo. Daarvoor 
willen we graag wijzen op de PCI (Parochiële Caritas Instelling) in onze parochie. Zie 
hiervoor ook https://www.rkliemers.nl/geloof/hulpvragen/materiele-steun/ U kunt altijd 
vertrouwelijk contact opnemen via telefoon: 06-10 48 61 88. Deze telefoon is 
bereikbaar op iedere werkdag van ’s ochtends 8:00 uur tot ’s avonds 20:00 uur. Als u 
liever via de mail een hulpvraag overbrengt, is dit het adres:hulpvragen@rkliemers.nl 
Ook kunt u contact opnemen met diaken Adri van Zundert 
 
 
 

 
  



PASEN 2022, denkend aan VREDE 
 
 
 

Hier is geen ontkomen aan 
daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan. 
Rusland valt zijn buurland binnen 
en wanneer komt president Poetin bij zinnen. 

nl.wikipedia.org 

 
We leven wat zorgelijk, benauwd en benepen 
het is alsof onze keel is toegeknepen. 
De Russische heerser toont opnieuw zijn ware gezicht 
en heel Europa wordt geleidelijk aan ontwricht.  
 
In Kerken wordt weer volop gebeden 
want in Oekraïne wordt ernstig en op grote schaal geleden.  
Voor welke partij zou God moeten kiezen 
voor de aangevallen partij als die gaat verliezen ? 
 
Maar zo werkt het in dit aardse niet  
EEN man veroorzaakt een enorm verdriet. 
En de  VREDE  moet toch van mensen komen 
voorlopig kunnen we daar alleen maar van dromen. 
 
Het Hoogfeest van Pasen komt al in beeld 
de opstanding van Jezus Christus, hij is geheeld.  
Een helpende hand uitsteken is nu onze taak 
aan mensen op de vlucht, die alles zijn kwijtgeraakt. 
 
Blijven de Russen achter hun leider staan 
of durven zij een andere richting in te slaan? 
Gaan ze voor VREDE met hun broedervolk kiezen 
want deze oorlog kent alleen maar verliezers.  
 
Ans Bouman 

 
  



Palmpasenviering op zondag 10 april  
 

Op zondag 10 april Palmzondag, vieren we, PKN Westervoort, de intocht van Jezus 
in Jeruzalem. Het zal een viering zijn voor en met de kinderen. Iedereen is welkom! 
Tijdens de viering kunnen de kinderen een palmpaasstok maken. 

De viering vindt plaats in de protestantse kerk van Westervoort en begint om 10:00 
uur. 

Als je het leuk vindt om mee te doen met de voorbereiding, kan je dit laten weten aan 
Margreet de Bree tel. 06 1025 5351 of email: debreemargreet@gmail.com 

 
 
 

Palmpasen 
OECUMENISCHE VIERING 

10 april 2022 om 10:00 uur 
in de protestantse kerk Westervoort 

 

 
 
 
  



 
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:  
Dinsdag 3 mei 2022: Fiesta de las Cruces;  
 
'Fiesta de las Cruces' (Feest van de Kruisen) of 'Cruz de 
Mayo' (Mei Kruis) is een christelijke feestdag die jaarlijks 
op 3 mei wordt gevierd in Spanje en grote delen van Latijns-
Amerika. 
 
Feest van de Heilige Kruisvinding (Invención de la Santa 
Cruz). Ter herinnering aan de dag waarop Sint Helena het 
originele kruis, waaraan Jezus Christus zou zijn gestorven, 
in Palestina heeft gevonden. 
 
Legende 
Volgens de overlevering ontdekte Helena - de moeder van keizer Constantijn - 
omstreeks het jaar 325 tijdens een rondreis door Palestina een grot waarin ze drie 
houten kruisen aantrof. Helena wist dat een van de drie het kruis was waaraan Jezus 
was gestorven. 
 

 

'De ontdekking van het Ware Kruis' (ca. 1516) door Nicola Filotesio (Cola dell'Amatrice) 

Om vast te stellen welk kruis het juiste kruis was, liet ze een zieke vrouw komen die 
beurtelings op elk van de drie kruisen ging liggen. Bij de eerste twee gebeurde er 
niets, maar toen de vrouw op het derde kruis ging liggen, bleek ze op 
wonderbaarlijke wijze te genezen. 



 
Helena nam het kruis mee naar Constantinopel waar het hout zich op 
wonderbaarlijke wijze vermenigvuldigde. Dit zou verklaren waarom er op het 
hoogtepunt van de reliekenhandel zo veel kruishout in omloop was.  
Helena bracht het kruis tenslotte naar Rome, waar ze het bewaarde in haar 
slaapkamer, in die tijd de plaats waar men zijn dierbaarste bezittingen bewaarde. 
Deze slaapkamer werd later onderdeel van een kerk, de 'Santa Croce in 
Gerusalemme', waar delen van de kruisrelieken nog steeds te zien zijn. 
Het feest van de Heilig Kruisvinding valt in de katholieke kerken op 3 mei en in de 
Orthodoxe Kerk op 6 maart. Na de liturgische vernieuwing in 1969 is het feest van de 
Heilig Kruisvinding afgeschaft ten voordele van Kruisverheffing (14 september). 
 
In Spanje worden op deze dag in verschillende dorpen en steden kruisen met 
bloemen versierd en worden er processies gehouden.  
In Colombia wordt deze dag ook wel 'Día de los Mil Jesuses' (Dag van de Duizend 
Jezussen) genoemd; men spreekt duizend keer de naam van Jezus uit, omdat men 
gelooft dat dat het komende jaar geluk brengt. Verder lezen: Kruisverheffing  

 

 

 

Agenda  

Na  Pasen zullen er weer palmtakjes in het Stiltecentrum 
aanwezig zijn om mee naar huis te nemen, wij vragen u om 
niet meer dan 2 takjes per persoon mee te nemen. 
Helaas is er geen wijwater meer te verkrijgen. 
 

 
 
Zondagmorgen 20 maart om 9.30 uur Goedemorgenkerk in de Herberg. 
 
Dinsdagavonden 22 maart en 5 april om 19.00 uur Vastenoverwegingen, o.l.v. Wim 
Herbers en Els Brom in de kerk. 
 
Zaterdagmiddag 2 april is er van 14:30 tot 16:30 uur een ouderenmiddag, in de kerk 
en in de Herberg. 
 
Dinsdagavond 12 april om 19:00 uur Bezinning overweging met zicht op Pasen, in de 
kerk. Daarna welkom in de Herberg voor koffie of thee, waarna aansluitend een Titus 
Brandsma lezing, over deze Pater Karmeliet die op 15 mei in Rome Heilig wordt 
verklaard. 
 
Woensdag 13 april organiseert KBO een paasbingo van 14:00 uur tot ongeveer 
16:30 uur in “De Bult”, Koeweide 116 
 
Vrijdagmiddag 15 april ( GOEDE VRIJDAG ) om 15:00 uur Kruisweg, als u wilt mag u 
een bloementje uit de tuin meenemen, ( er staan ook bloemen achter in de kerk) om 
tijdens de Kruisverering bij het Kruis te leggen en een kaarsje aan te steken. 



 
Zaterdagavond 16 april om 19:00 uur viering met zicht op Pasen ( in De kerk) 
 
Zaterdagavond 23 april om 19:00 uur Zaterdagavondkerk in de Herberg. 
 

 
Alle agendapunten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van Coronamaatregelen 
 

 
Familieberichten:  
 
Overleden: 
 

27 februari: Mevrouw Annie Peeters-Hendriks in de leeftijd van 94 jaar 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 
 

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


