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Van de redactie 

We wensen iedereen hele mooi Paasdagen. Ook al is dat met een dubbel gevoel. Dat 
verwoordt Ans Bouman goed in haar gedicht. 
 
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  



Vieringen 
  
Op Vrijdagmiddag 15 april (GOEDE VRIJDAG) om 15:00 uur is er een 
Kruiswegviering in onze kerk.  
 
Op paaszaterdag 16 april is er in de kerk een viering met:  
Zicht op Pasen. Aanvang 19.00 uur 
 
Op zaterdag 23 april is in de zaal de Zaterdagavondkerk. Aanvang om 19.00 uur. 
 
Op zondag 15 mei is er weer een Goedemorgenkerk in de zaal. U bent welkom om 
9.30 uur 
 
In het Stiltecentrum staan weer geweide palmtakjes; 
eenieder mag twee takjes meenemen, zodat een ander ook nog wat heeft. 
 

 
 
Kruiswegviering 
  
Vrijdagmiddag 15 april (GOEDE VRIJDAG) om 15:00 uur is er een Kruiswegviering 
in onze kerk. Als u wilt mag u een bloementje uit de tuin meenemen om tijdens de 
Kruisverering bij het Kruis te leggen. Er staan ook bloemen achterin de kerk en een 
kaarsje om aan te steken voor wie dat wil.  
 
  

 
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 bent van harte welkom  
 

 

 



Zaterdagavondkerk, zaterdag 23 april  

De kracht van ‘Hallo’ 

21 november was het Wereld-Hallo-Dag. Dat hadden we gekozen als thema voor de 
viering van de Zaterdagavondkerk in november. Door corona hebben we de 
vieringen steeds uitgesteld. Gelukkig kan het nu weer. Omdat het thema van “Hallo-
zeggen” zo actueel blijft, hebben we besloten dat gewoon te handhaven voor de 
viering van 23 april. 
Wereld-Hallo-Dag is 45 jaar geleden in het leven geroepen om ons te laten inzien dat 
meningsverschillen niet door geweld kunnen worden opgelost. Conflicten oplossen 
lukt alleen door met elkaar te communiceren, dus door te praten én te luisteren. In 
Nederland waren we altijd keien in ‘polderen’. Weet je nog, dat mooie woord dat staat 
voor ‘bij een probleem eerst overleggen met zoveel mogelijk betrokken partijen en 
met die partijen vervolgens naar een oplossing zoeken’. Het polderen lijken we een 
beetje te hebben losgelaten, dus wellicht een mooi moment om Wereld-Hallo-Dag 
ook in Nederland te omarmen. 
 
We lezen Lucas 1; 39 – 45 (MARIA BEZOEKT  ELISABETH) 
 
Iemand groeten, het lijkt misschien iets kleins, maar het is een uitnodiging tot contact 
en het kan juist daardoor zomaar het begin zijn van een gesprek. Praten, luisteren, 
aandacht voor elkaar, het maakt het leven stukken mooier en prettiger. Is dat niet de 
kern van een gezonde gemeenschap? 
Zaterdagavondkerk, zaterdag 23 april, 19:00 uur in de grote zaal van de Herberg 

 

Goedemorgenkerk  

Wat heerlijk dat we weer gewoon mogen samenkomen! Dat waren de reacties nadat we op 20 

maart j.l. sinds lange tijd weer een Goedemorgenkerk vierden. Van harte nodigen we u uit om 

de volgende keer de zondag samen met ons te beginnen, want op zondag 15 mei is er weer 

een Goedemorgenkerk. We beginnen om 9.30 uur. We hebben altijd mooie muziek, we 

steken de Paaskaars aan, we bidden en zingen samen, drinken onder het gesprek over de 

lezing en wat ons bezighoudt koffie/thee en eten een broodje. Je mag ook gewoon luisteren, je 

moet niks. Heel bijzonder is altijd weer dat ieder die dat wil, na de voorbeden een lichtje kan 

aansteken en dat plaatsen bij de Paaskaars. Na de Goedemorgenkerk worden die lichtjes in de 

stiltekapel bij Maria geplaatst, zo gaat ons bidden nog even door ook als wij al naar 
huis zijn. Dus, beste medeparochianen van harte welkom om  
 
Zondag 15 mei, 9.30 uur mee te komen vieren in de zaal achter het inloophuis. 

 
Palmtakjes 
 
 In het Stiltecentrum staan weer geweide palmtakjes; 
eenieder mag twee takjes meenemen, zodat een ander ook nog wat heeft. 

 

 
 



 75+ Seniorenmiddag van 2 april jl. 
 

 
 

 
Gelukkig dat het nu wel kon doorgaan! Met ongeveer 60 iets oudere parochianen 
was het heel gezellig in de zaal en in de kerk. Zij voelden zich welkom en graag 
geziene gasten. De koffie/thee met gebak en later drankje en hapje door Martin en 
zijn team goed verzorgd, liet men zich goed smaken. Na een kort liturgisch moment 
waarin pastor Maarten Smits o.a. benadrukte dat behalve gezelligheid het ook goed 
is om ons even te bezinnen en stil te staan bij wat geloof in ons leven betekent.    
Daarna zongen oud-leden van het Werenfriduskoor enkele hele mooie liederen o.l.v. 
Leo.  
En toen werd het pas echt gezellig: de mensen liepen, al dan niet met rollator of 
rolstoel de kerk door en bekeken de verschillende foto’s en attributen die door koster 
Leny en leden van de historische kring waren neergezet. Bij het zien van het uniform 
van de suisse of kerkwacht kwam vooral bij de mannen boven hoe ze bij gepraat in 
de kerk of te laat komen werden behandeld. Ook de doopkapel achterin de kerk riep 
nogal wat herinneringen en mooie gesprekken op. Tussendoor waren de hele 
middag op een groot scherm filmpjes en foto’s te zien uit vroegere parochietijden. 
Met regelmaat klonk het: “Oh wat leuk, kijk, waar zou ‘die en die’ gebleven zijn? 
Gelukkig was pastor Huls nog even live te zien.  
De lichtjes die hier en daar werden aangestoken, dat is nog altijd mooi om te doen in 
een kerk, zijn na de bijeenkomst in de stiltekapel geplaatst waar ze als een stil gebed 
doorbrandden nadat iedereen weer naar huis was. Een beetje eerder dan de 
organisatie had verwacht. Bij het weggaan kreeg iedereen een heel mooie kaart met 
een gedicht van Ans Bouman en een pentekening van de kerk, gemaakt door Harrie 
Kemperman.                                                                                                                                              
Al met al mogen we als geloofsgemeenschap terugkijken op een mooie middag                                              
voor onze 75+ senioren! 

 

 



Afscheid Vrijwilligers 

 
Op 30 januari werd de St. Werenfriduskerk i.v.m. de verkoop 
onttrokken aan de eredienst. Daardoor kwamen er diverse activiteiten 
van de vele vrijwilligers te vervallen. Op 19 maart werd er daarom in 
een gezellige bijeenkomst afscheid genomen. Alle aanwezigen 
kregen als herinnering een mok met daarop een foto van het St. Werenfridusbeeldje 
uit de kerk. Bijgaand een sfeerimpressie. Voor meer foto’s kunt u terecht op de 
Westervoortpagina van de website van de parochie ( www.rkliemers.nl )  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inloophuis De Herberg zoekt u of jou 
 

Het Inloophuis is een plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. 
Gastvrouwen en gastheren zorgen voor een prettige sfeer, een kop koffie of thee en 
bieden een luisterend oor. We zijn op dit moment hard op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. 
De afgelopen twee jaar hebben ook de nodige sporen bij ons vrijwilligersbestand 
nagelaten. We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om andere mensen te 
ontmoeten en in staat zijn een gezellige, gastvrije en veilige sfeer te creëren. Je 
werkt altijd samen met iemand. 
Als vrijwilliger bij het Inloophuis ontmoet je nieuwe mensen, hoor je mooie (en minder 
mooie) verhalen. Je kunt het verschil in iemands dag maken. Je maakt onderdeel uit 
van een kleine, gezellige organisatie waar ruimte is voor jouw ideeën. Een 
organisatie waar gelijkwaardigheid voorop staat, waar je gewaardeerd wordt en waar 
we het samen doen! 
Dus ben jij die gastvrije man of vrouw die zo af en toe weleens wat tijd over heeft? 
Kom dan een keer kennismaken of sfeer proeven. Je kunt elke week iets komen 
doen, maar ook eens per twee weken of zelfs op afroep. 
Ook zijn we nog steeds op zoek naar een bestuurslid.  
Heb je interesse? Neem dan contact op met coördinator Jacqueline Schilling 
jacqueline@inloophuisdeherberg.nl of 06-28666195 
 
 
 

Nieuws van de K.B.O. afdeling Westervoort  
 
Zoals voor “de corona-tijd” komen we nu weer iedere maand op een 
woensdagmiddag samen. Op 9 maart jl. was de fysiotherapeut, de heer Reijers bij 
ons te gast. Het was een bijzonder leerzame en ook heel gezellige middag. Hij gaf 
een mooie PowerPointpresentatie en veel goede en bruikbare tips. We hopen 

http://www.rkliemers.nl/
mailto:jacqueline@inloophuisdeherberg.nl


natuurlijk dat onze leden ze allemaal in de praktijk brengen en zo nog lang fit blijven 
en vallen voorkomen. Op 13 april was ook een ouderwets gezellige 
Paasbingomiddag met veel leuke prijzen. 
Op 11 mei a.s. bent u weer welkom van 14.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur in “De Bult”, 
Koeweide 116.  We hopen dan veel informatie te krijgen van medewerkers van het 
‘sociaal domein’ van de gemeente Westervoort, o.a. over de minimaregelingen en de 
WMO. In deze tijd waarin alles duurder wordt, is het belangrijk om te weten waar je 
als oudere met vragen en zorgen terecht kunt.  
U mag zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk 3 mei bij de activiteitencommissie,  
Jos en Elly Lemmen                                                                                                           
Telefoon 06 11126019 of Telefoon 06 57332405. 

 

Opera Gelderland-Oost geeft Moederdagconcert in Westervoort  

Op zondag 8 mei geeft Opera Gelderland-Oost een Moederdagconcert in de Sint 
Werenfriduskerk, Dorpstraat 109 in Westervoort. Aanvang is 14.30 uur. De toegang 
is gratis. Vrije gift na afloop.  

Nu de Sint Werenfriduskerk aan de eredienst 
is onttrokken, maakt Opera Gelderland-Oost 
dankbaar gebruik van de goede akoestiek. 
Bezoekers horen een aantal klassiekers van 
het koor, zoals La Vergine degli Angeli van 
Verdi en Gli aranci olezzano uit de Cavalleria 
Rusticana. Maar het koor zingt ook liederen 
als Locus Iste van Bruckner en het 
Nonnenkoor uit Casanova van Johann 
Strauss.  

Het concert staat zoals altijd onder de bezielende leiding van dirigent Frank Litjens. 
Rik Helmes begeleidt het koor op de piano. Soliste is sopraan Esther Ree. Zij 
studeerde viool en zang aan de conservatoria van Rotterdam en Zwolle. In 2015 
behaalde zij haar masterdiploma zang bij Marjan Kuiper. Esther zong diverse rollen 
in de opera en het muziektheater, waaronder Pierrot Lunaire (2013, Stadstheater 
Münster), Juliette (Gounod) in ‘Romeo en Julia volgens de bode’ in het 
Kameroperahuis Zwolle (2014) en Koningin van de Nacht bij de Dutch Opera Studio 
in 2018. Ook was zij in 2017 betrokken bij de Carmina Burana van operagezelschap 
The Fat Lady in Haarlem. Verder treedt Esther op als solist bij diverse koren en 
verzorgt zij liedrecitals met de pianist van het koor Rik Helmes. Daarnaast geeft 
Esther zangles bij Rozet in Arnhem.  

De kerk is open vanaf 14:00 uur. Het concert begint om 14:30 uur en duurt tot ca 
16:10 uur. Tijdens dit concert is er een koffiepauze.  

Parkeren kan bij restaurant Maksim (20 plaatsen), bij de sportvelden, bij het 
winkelcentrum of het station. 



Pasen 
 

Feest van hoop en nieuw leven 
 
Een mand met paarse viooltjes 
gemengd met wat wit en geel.  
Daar word je zomaar blij van 
een eenvoudig maar lieflijk geheel. 
 

De bloemen teer en zacht  
hebben sneeuw en regen doorstaan. 
Nu heffen ze hun kopjes op 
en zullen er weer volop voor gaan. 

 
Een voorbeeld voor ons mensen 
en een  hoopvolle Paasgedachte. 
Jezus is zelfs uit de dood opgestaan 
meer dan mensen toen verwachtten.  
 
Hij leefde ons het leven voor 
bracht het Licht terug in ons leven. 
Maar van het vele dat hij ons leerde 
is ons niet alles bij gebleven. 
 
Pasen betekent ook vernieuwd leven 
zo passend in de lentetijd. 
Dit jaar heerst een dubbel gevoel 
de oorlogsbeelden raken mensen wijd en zijd.  
 
Ans Bouman 
 

 

Bijzondere dagen 

Beloken Pasen: zondag 24 april 2022 

 
Ook: Barmhartigheidszondag. De eerste zondag na Pasen - in 2022 is dat 
op zondag 24 april - wordt 'Beloken Pasen' genoemd. Het betekent dat de 
paasweek (het Paasoctaaf) wordt afgesloten. Het Paasoctaaf zijn de eerste acht 
dagen (octaaf) van de paastijd. Deze lopen van Paaszondag tot de zondag na 
Pasen. Deze acht dagen worden allemaal gevierd als hoogfeesten. Met 'Beloken 
Pasen' wordt de vreugde van Pasen afgesloten: de kerk gaat over tot de orde van de 
dag. 
 

https://www.beleven.org/feest/pasen


"Beloken" is het voltooid deelwoord van "beluiken" (het tegenovergestelde van 
"ontluiken") en betekent "afgesloten". 
 
De Latijnse naam van 'Beloken Pasen' is 'Dominica in albis' (zondag in witte kleren). 
De paus draagt op deze dag speciale witte koorkledij en in Duitsland wordt 'Beloken 
Pasen' daarom 'Witte Zondag' (Weißer Sonntag) genoemd. Vroeger, toen de kerk 
nog in het Latijn las, waren de eerste woorden van de mis op deze zondag: "Quasi 
modo geniti infantes..." (Als pasgeboren baby's...). Daarom werd deze zondag toen 
'Quasimodo-zondag' genoemd. 
 
In 2000 riep paus Johannes Paulus II deze dag uit tot 'Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid'. Op 'Barmhartigheidszondag' wordt gevierd dat God iedere zondaar 
die berouw heeft zal vergeven. 

 

IJsheiligen  woensdag 11 t/m zaterdag 14 mei 2022 

 
De IJsheiligen zijn Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius. 
Zij vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. IJsheiligen is 
ook één van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De 
eerste berichten over deze "strenge heren" dateren van rond het jaar 1000.  
                         
Sint Mamertus  Sint Pancratius     Sint Servatius   Sint Bonifatius 
(11 mei)     (12 mei)             (13 mei)     (14 mei) 
 

 
 
De IJsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor 
het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late vorstnacht kan nu veel 
schade aanrichten. Het is echter niet zo dat tijdens de IJsheiligen de kans op een 
overgang naar koud weer groter is dan op andere dagen in het voorjaar. Abrupte 
veranderingen in temperatuur, die onder andere het gevolg zijn van het nog relatief 
koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde en kunnen ook in juni nog 
voorkomen. Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk af en aan het eind van 
deze maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonderlijk. In dat opzicht markeren 
de IJsheiligen meestal de overgang naar een periode met een meer zomers karakter. 
Weerspreuken m.b.t. IJsheiligen 



 
"Pancraas, Servaas, en Bonifaas, brengen sneeuw en ijs helaas!" 
 
"Voor IJsheiligen de bloempotten buiten, veelal kun je er dan naar fluiten, 
wacht af tot de heiligen zijn voorbij, de bloemen zijn u daarvoor blij." 
 
"Het kan vriezen tot in mei, tot de IJsheiligen zijn voorbij." 
 
"Al is Mamertus oud en grijs, houdt hij van vriezen nog en ijs." 
 
"Servaas moet verlopen zijn, voor de nachtvorst goed en wel verdwijnt." 
 
"Wie zijn schaap scheert voor St. Servaas, houdt meer van wol dan van het schaap." 
 
 

 
 
 
 
Agenda  
 
Vrijdagmiddag 15 april om 15.00 uur Kruiswegviering 
 
Zaterdagavond 16 april om 19.00 uur Zicht op Pasen (in de kerk) 
 
Zaterdagavond 23 april om 19.00 uur zaterdagavondkerk (in de Herberg) 
 
Zondagmorgen 15 mei om 9.30 uur Goedemorgenkerk (in de Herberg) 
 
 

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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