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Van de redactie 

In deze nieuwsbrief staat informatie over de vieringen in december, voor de kerstviering in het 
trefcentrum is aanmelding verplicht.  
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  



 
Inleiding locatieraad 
 
Samen kijken we uit naar Kerstmis. We zijn dan ook erg blij dat we op Kerstavond 
een viering hebben in Westervoort. Helaas is er in het Trefcentrum niet zoveel plaats 
als in de kerk. Daarom kunnen we maar een beperkt aantal mensen binnenlaten en 
moeten we werken met vooraf aanmelden. Indien u niet bent aangemeld, kunt u 
helaas ook niet naar binnen. Kijk voor de details in het bericht hieronder.  
Vanuit Hamerstate ontvingen we een verzoek of het mogelijk was om ook daar weer 
regelmatig een viering te organiseren. Dat is opgepakt door vrijwilligers en in 
november heeft een zeer succesvolle eerste proefviering plaatsgevonden. Op basis 
daarvan is besloten om maandelijks een viering te houden voor de bewoners van 
Hamerstate. Helaas is het niet mogelijk dat niet-bewoners deze vieringen bijwonen. 
Dat is overigens wel goed mogelijk bij de vieringen die regelmatig worden gehouden 
in de Wilgenpas. 
Wat betreft het kerkgebouw kunnen we nog niet veel nieuws melden. Leasehome bv 
is druk met allerhande procedures en voorbereidingen. De verwachting is dat begin 
volgend jaar de eerste (ver)bouwactiviteiten zullen starten. We houden u op de 
hoogte. In de tussentijd is de huurder van de begane grond, de Stichting 
Gemeenschapscentrum de Herberg, druk bezig met het maken van plannen en het 
organiseren van het gebruik na de verbouwing. In de komende maanden kunt u daar 
meer informatie over verwachten. Heeft u ideeën en suggesties of wilt u in de 
toekomst als vrijwilliger hier ook een steentje aan bijdragen? U bent nu al van harte 
welkom bij die stichting. 
 
 

Bloemetje van verbondenheid: 

 
Errata: 
Het bloemetje van verbondenheid is in november niet 
naar Jan Mulder gegaan, maar naar zijn vrouw Emmy 
Mulder 
 
In december is het bloemetje van verbondenheid 
gegaan naar: Willie Wijnands 
 
 

Vieringen 
 
 

Dinsdag 13 december  19.00 uur  Adventsoverweging Wim Herbes de Herberg  

Dinsdag 20 december  19.00 uur  Adventsoverweging Wim Herbes de Herberg  

Zaterdag 24 december 20.00 uur  Kerstavondviering Wim Herbes Trefcentrum 

    m.m.v. Koor Enjoy   t.o. de kerk 

Zondag 15 Januari 9.30 uur  GoedeMorgenkerk Werkgroep de Herberg  

Zaterdag 25 februari 19.00 uur Zaterdagavondkerk Werkgroep de Herberg 

Zondag 19 maart 9.30 uur GoedeMorgenkerk Werkgroep de Herberg  

Zaterdag 15 april 19.00 uur Zaterdagavondkerk Werkgroep de Herberg 



  
Kerstmis 24 december 
Zaterdag 24 december 20.00 uur is er een 
Kerstavondviering o.l.v. Wim Herbes in het 
Trefcentrum (tegenover de kerk) en met 
medewerking van het koor Enjoy.  
In verband met de gebruiksvergunning van het 
gebouw kunnen we maar 80 bezoekers toelaten. 
Dat betekent dat we moeten werken met 
aanmelding vooraf.  
Vol is vol!!! Heeft u belangstelling, geef u dan snel op. U kunt zich opgeven vóór 20 
december bij: 
1. Els Brom tel. 0620390005 of per mail elsbrom@hetnet.nl  
2. Leny Jansen tel. 0641260549 of per mail lenyjansen@tele2.net  
VOL is echt VOL!! 
 

 
 
Vieringen in de Wilgenpas 
 
 
Woensdag 21 december 15.00 uur Viering 

Ds. Margreet de Bree en Pastoraal werker 
Maarten Smits 

Woensdag 25 januari 15.00 uur Viering Voorganger Pastor Maarten Smits. 
Woensdag 22 maart 15.00 uur Viering Voorganger Pastor Maarten Smits. 
    

 
 
 
 

Toekomst gebouwen: Verwarming in de Herberg 
 
U zult begrijpen dat de gestegen energiekosten ook een groot effect hebben op de 
kosten van het gebruik van de Herberg. De Stichting Gemeenschapscentrum de 
Herberg moet deze kosten voorlopig ophoesten. Daar was in de oorspronkelijke 
begroting uiteraard niet van uit gegaan en daar staan (zeker voorlopig) ook geen 
extra inkomsten tegenover. Dat betekent dat er wat afspraken zijn gemaakt om de 
kosten zo beperkt mogelijk te houden: 

- Draai in ieder gevallen de knoppen van de verwarmingen steeds naar de 

laagste stand indien u de ruimte verlaat. Liefst nog een half uur eerder omdat 

de radiatoren toch nog wel een tijdje warm blijven. 

- De grote zaal mag (zonder toestemming) niet meer worden gebruikt voor 

activiteiten of bijeenkomsten van minder dan 9 personen. Kleine groepen 

maken gebruik van de voorruimte of een van de twee kamers boven. In die 

twee kamers is de capaciteit van de verwarmingen ook zodanig groot dat ze 

niet lang van te voren hoeven te worden open gedraaid. SVP ook weer dicht 

draaien ruim voor het einde van de bijeenkomst. 

 



 
De mand in het Stiltecentrum 

De afgelopen periode hebben we de mand 
weer een aantal keren moeten leegmaken 
en de inhoud overgedragen aan Adri van 
Zundert. Heel fijn en dank daarvoor. De 
mand in het Stiltecentrum blijft daar 
voorlopig nog staan. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuws van de K.B.O. Afdeling Westervoort 
 
Beste mensen, 
 
Het jaar 2022 loopt zo langzaamaan ten einde. Zoals ieder jaar in de Sinterklaastijd 
was er op woensdag 23 november j.l. een gezellige KBO-bingomiddag. Veel leden 
wonnen een leuke prijs. Maar tja… ook bingo is een spelletje en dan zijn er winnaars 
en verliezers. Voor het spel gaf onze penningmeester, Hans, uitleg over de financiële 
situatie. Er werd een nieuwe kascommissie benoemd en zo kunnen we het nieuwe 
KBO-jaar in Westervoort rustig beginnen.  
 
 
We beginnen in het nieuwe jaar met een Nieuwjaarsontmoeting. Het is fijn dat we 
weer verder kunnen met goede, leuke, oude tradities en dus: U bent allemaal welkom 
op woensdag 18 januari 2023 in “De Bult”, Koeweide 116. We beginnen om 14.00 
uur en het duurt tot ongeveer 16.00 uur. We hopen dat we er met elkaar een 
gezellige middag van kunnen maken. Deze keer zorgen wij niet alleen voor een 
hapje maar ook voor een drankje. 
Omdat we nog altijd met corona te maken, hebben moet u zich wel even telefonisch 
aanmelden voor 10 januari a.s. We vragen dan uw telefoonnummer zodat we u 
kunnen bereiken als de middag niet kan doorgaan. Degenen die zich op 14 
december al hebben aangemeld hoeven natuurlijk niet te bellen. 
Misschien hebt u al gehoord/gelezen dat vanuit de parochie St. Willibrordus in april een 
groep mensen meegaat met het aartsbisdom Utrecht op pelgrimstocht naar Lourdes. 
Er is nog plaats, als u mee wilt. Meer informatie bij pastor Thanh of bij de 
activiteitencommissie van de KBO. 
Graag tot ziens op 18 januari 2023 en wij wensen u Vrede en alle goeds toe voor 
2023. 
 
Hartelijke groeten, ook namens het bestuur, 
de activiteitencommissie: Jos en Elly Lemmen 
Telefoon 06 11126019 of Telefoon 06 57332405. 
 
 



 
 
 
 
 

OP WEG naar KERSTMIS 
 
 
 
 

Zal Kerstmis dit jaar weer als vanouds zijn 

Al vieren we het op een andere locatie 

Laat het een feest van optimisme en nieuw leven zijn 

In de geboorte van het Christuskind weerspiegelt 

Geboorte van de lang verwachte Verlosser van de mensheid. 

 

Kerst, moge het een feest van vertrouwen zijn 

En licht in een deels donkere wereld 

Roerige tijden in Oost-Europa houden aan en er 

Sterven daar veel dappere mensen voor hun land 

Tegelijk leeft er het verlangen naar vrede, zonder vijand. 

Feitelijk is het dit jaar een Kerst zonder corona, zo dankbaar 

Een virus dat voor afstand en verlies zorgde in ons leven 

En nu zijn het dagen van samen vieren als de 

Ster van Bethlehem ons begeleidt op onze weg naar een 

Toekomst van hoop die blijft leven in onze harten. 
 
 
 

Ans Bouman 
 
 
 
Van harte wens ik u allen warme, liefdevolle Kerstdagen en een  
 
Vredig voorspoedig nieuwjaar 



Bijzondere dagen:  

Maria in Blijde Verwachting (van de Hoop of  van de O); 0000 

Feest 18 december. 

Maria in Blijde Verwachting. 
ca 1410, paneelschildering. 
Duitsland, Berlin, Gemäldegalerie. 

Dit feest werd ingesteld tijdens de bisschoppenconferentie 
van Toledo op 18 december 654;  deze stond onder 
leiding van bisschop Eugenius II († 657; feest 13 
november).  De Spaanse prelaten overwogen hoe het 
feest van Maria Boodschap op 25 maart vaak viel in de 
vastentijd of met Pasen, en dat men het dan niet op 
passende wijze kon vieren. Daarom achtte men het zinvol 
een week vóór Kerstmis nog eens aandacht te schenken 
aan het mysterie van de Menswording en aan het jawoord 
van Maria op Gods uitnodiging om Moeder te worden van 
zijn Zoon. 

Eugenius’ opvolger Sint Ildefonsus († 667; feest 23 januari) gaf het de titel mee van 
Maria in Blijde Verwachting. Later noemde men het ook wel ‘Onze-Lieve Vrouwe van 
de O’, omdat dezer dagen de beroemde ‘O-antifonen worden gezongen, Bijbelse 
refreinen die tijdens de vesperdienst in de namiddag rond Maria's lofzang, het 
'Magnificat', worden gereciteerd; ze beginnen alle met de aanroeping 'O': 

17 dec. 
O wijsheid 
u bent uit de mond van de Allerhoogste voortgekomen, 
u omvat alles en schikt alles met goedheid en kracht 
kóm om ons de weg van het inzicht te geven. 

18 dec. 
O Heer en Hertog van het Huis Israël 
U bent in een brandend braambos aan Mozes verschenen 
en hebt hem op de Sinaï de Wet gegeven: 
kóm om ons met uitgestrekte arm te verlossen. 

19 dec. 
O Wortel van Jesse, die zich als een teken opstelt voor de volken 
voor U zullen alle koningen hun mond houden 
en de heidenen hun smeekbeden laten horen: 
kóm om ons te bevrijden en wil niet langer wachten. 

20 dec. 
O Sleutel van David en Scepter van het Huis Israël, 
U opent en niemand sluit, 
U sluit en niemand opent, 
kóm en leid de geboeide, 



die neerzit in duisternis en de schaduw van de dood, 
uit het slavenhuis naar buiten 

21 dec. 
O Dageraad, Schittering van het Eeuwige Licht en Zon van Gerechtigheid: 
kóm en verlicht wie neerzitten 
in de duisternis en de schaduw van de dood. 

22 dec. 
O Koning van de volken en hun Hartsverlangen, 
Hoeksteen, die beiden - jood en heiden - één maakt: 
kóm en red de mens die U uit het slijk hebt gevormd. 

23 dec. 
O Emmanuël, onze Koning en Wetgever 
U wordt door de volken verwacht en bent hun Redder: 
kóm om ons te verlossen, Heer onze God. 

Maria in verwachting. 
Afgebeeld als een statige vrouw, rechtop, 
engelen schuiven een gordijn opzij: even krijgen wij 
inzage in een goddelijk geheim. 
ca 1465, Piero della Francesca. 
Italië, Monterchi, kerkhofkapel. 

 

 

 

 

 

Het feest van Maria in Blijde Verwachting werd al gauw overal in Spanje en Frankrijk 
gevierd. Toch is het nooit door een paus afgekondigd voor de gehele 
wereldkerkgemeenschap. 

Bronnen 
[Gué.1880/14p:371; Dries van den Akker s.j./2008.12.18] 

 



 

Heilige Stefanus 

Datum: maandag 26 december 2022 

De naamdag van de heilige Stefanus (Sint Stefanus) valt op 26 december en 

wordt in een aantal katholieke landen (o.a. in Italië, Oostenrijk en Zwitserland) 

gevierd als Tweede Kerstdag. Deze dag herinnert aan de dag waarop de heilige 

Stefanus door 
Steniging als martelaar gestorven is. 
Stefanus was de eerste martelaar (Protomartelaar) en was de eerste diaken van de 

zeven die werden aangesteld door de apostelen om de 
aalmoezen eerlijk te verdelen onder de weduwen. Hij werd 
gestenigd na in Jeruzalem de hogepriester en de ouderen te 
hebben beschuldigd van de moord op Christus. De latere 
apostel Paulus werkte aan 
zijn executie mee. 
 
De heilige Stefanus heeft in het kerkelijk jaar vanaf de vierde 
eeuw een ereplaats gekregen. Hij was een van de zeven 
diakens die door de apostelen waren aangesteld en gewijd 
om hen behulpzaam te zijn in de uitoefening van hun 
dienstwerk. Stefanus legde getuigenis af dat Jezus de ware 
Messias is. Hij was gehaat bij de joden omdat hij ijverde in zijn 
dienstbetoon en in de verkondiging. Zeer bekend is zijn preek 
in de Handelingen, hoofdstuk 
zes en zeven. Dit heeft hij met 

de dood moeten bekopen. 
Buiten de muren van Jeruzalem werd hij door een 
woedende menigte gestenigd. De getuigen legden hun 
mantels neer aan de voeten van een jonge man die 
Saulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: 
"Heer Jezus, ontvang mijn geest." Toen viel hij op zijn 
knieën en riep met luider stem: "Heer reken hun deze 
zonde niet aan." Na deze woorden stierf hij.  
 
 

www.beleven.org/feest/heilige_stefanus 

 

Familieberichten:  
Er zijn geen familieberichten. 



 

Agenda  

 

Dinsdagavonden 13-20 december om 19.00 uur Adventsvieringen met Wim Herbes 
In de Herberg. 
Woensdag 14 december Kerstmiddag  van KBO, om 14.00 uur in de Bult 
Woensdag 21 december om 15.00 uur Gezamenlijke Kerstviering in de Wilgenpas, 
met Dominee Margreet de Bree en Pastor Maarten Smits. 
Zaterdag 24 december om 20.00 uur kerstviering in het trefcentrum m.m.v. het koor 
Enjoy en voorganger Wim Herbes. (opgave verplicht zie hierboven)  
Zondag 15 januari om 9.30 uur Goedemorgenkerk in de Herberg ( werkgroep). 
Woensdag 18 januari 2023 om 14.00 uur Nieuwjaarsontmoeting  KBO in de Bult 
Zaterdag 25 februari om 19.00 uur Zaterdagavondkerk in de Herberg, (Werkgroep) 
Zondag 19 maart om 9.30 uur Goedemorgenkerk in de Herberg. (Werkgroep) 
Zaterdag 15 april om 19.00 uur Zaterdagavondkerk in de Herberg. (Werkgroep) 
 

Alle agendapunten zijn onder voorbehoud en blijven afhankelijk van 
Coronamaatregelen 
 

 

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 
 

 


