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Van de redactie     

Langzamerhand worden de regels m.b.t. Covid-19 versoepeld.  We mogen al wat bij elkaar 

komen en daar zijn we blij mee. Toch is het contact/de ontmoeting met anderen af en toe best 

lastig. Vertrouwen hebben in elkaar; daar schrijft Ans Bouman over. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt half augustus. Heb je nieuws voor de volgende nieuwsbrief 

mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma 

 

mailto:peddelredactie@hotmail.com


Gedichtenbundel van Ans Bouman–Greven  
 

Dichterbij  
Liefde voor mens en dier, natuur en aarde 
 

Zoals velen van u inmiddels zullen weten, schrijft onze mede-parochiaan Ans Bouman 
regelmatig gedichten. Wij mogen gelukkig bijna iedere keer een van haar gedichten in deze 
Peddel publiceren. Sterker nog, vaak schrijft ze een gedicht speciaal voor ons. Ook voor de 
vieringen van de GoedeMorgenKerk schrijft ze steeds een gedicht dat past bij het thema van 
de viering. In regelmatig te lezen. Wat velen van u waarschijnlijk nog niet weten is dat Ans nu 
ook een gedichtenbundel heeft geschreven. De formele uitgave daarvan vond afgelopen 
week op 10 juli plaats.  
 

Samenvatting 

Als je houdt van alles wat leeft en 
wat ons volgens de auteur zoveel 
plezier geeft, is dit een 
gedichtenbundel om binnen 
handbereik te houden. Om steeds 
weer op te pakken en zo nieuwe 
details te ontdekken. In haar 
gedichten komt de verbondenheid 
van mensen onderling, maar ook 
met de natuur om ons heen, naar 
voren. De onderwerpen zijn heel 
divers. Zo laat de auteur onder 
meer haar licht schijnen over ‘het 
spel van de schaduw’. Maar ook 
een grappig gedicht over 
‘confiture’ gaat ze niet uit de weg. 
De auteur kijkt met liefde en 
aandacht naar de wereld om haar 
heen, die zo de moeite waard is 
om te beschermen en te 
behouden. Het maakt je extra 
bewust van het moois om je heen. 
 
 

 
Uiteraard zijn wij erg trots dat we zo’n talent in ons midden hebben en dat we elke maand 
een van haar gedichten mogen publiceren. 
 
Nu hadden we al het plan opgevat om te proberen af en toe een avond rond literatuur te 
organiseren in de Herberg. Door de Corona situatie is het daar nog niet van gekomen. Maar 
wat is er mooier dan om zo’n project te starten met de presentatie van een boek van een lid 
van onze eigen geloofsgemeenschap. We hebben dan ook met Ans afgesproken dat we dat 
gaan doen na afloop van de huidige vakantieperiode. Uiteraard is het een en ander 
afhankelijk van de situatie rond Corona.  



Mocht u de gedichtenbundel alvast willen bestellen? Dat kan via de onderstaande knop 
 

 
Genre: Gedichten  

Illustraties: ja  

Omvang: A5  

ISBN: 978-94-640-3387-8  

Aantal pagina's: 70  

Prijs: € 16,50  
incl. verwerk- en verzendkosten 
naar Nederland en België 

 

  
 

  

_______________________________________________________________________________ 

 

Toekomst kerkgebouw  

In juni is de Gemeente Westervoort gestart met 
een studie, de zogenaamde Kerkenvisie. We 
hebben hierover bericht in de vorige Peddel. Het 
adviesbureau Spectrum is daarna voortvarend 
aan de slag gegaan. Er hebben inmiddels al veel 
gesprekken plaatsgevonden en er volgen er nog 
meer. Een van de kernacties is een enquête die 
is uitgezet zodat alle belanghebbenden hun 
mening, visie en ideeën kenbaar kunnen maken. 
Daar is gelukkig erg goed op gereageerd. Bij het 
schrijven van dit bericht waren er al bijna 300 
reacties binnen. 

 
Inmiddels is gebleken dat sommige afspraken wat meer tijd kosten. We gaan nu ook een 
vakantieperiode in waar mensen minder bereikbaar zijn. Bovendien zijn er op dit moment in 
Westervoort meerdere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige 
mogelijkheden van het kerkgebouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de financiële tekorten 
binnen de gemeente Westervoort en de ontwikkelingen op het gebied van vastgoed die 
blijken uit de voorjaarsnota zoals die recent is behandeld in de gemeenteraad. We willen 
graag zo dicht mogelijk bij de realiteit blijven en daarom is besloten om het tijdsplan van de 
studie kerkenvisie aan te passen en met een maand te verlengen. Dat betekent volgens de 
huidige planning dat de eerste concepten klaar moeten zijn in de loop van september en dan 
worden besproken met de belangrijkste belanghebbende partijen. Vervolgens is het plan om 
(indien de corona situatie) een openbare bijeenkomst te beleggen waar het concept kan 
worden gepresenteerd. Op basis daarvan kan dan het definitieve rapport worden opgesteld 
en worden aangeboden aan de gemeente. Wij van onze kant zullen dit rapport dan, samen 
met de door onszelf verzamelde gegevens, gebruiken voor het vaststellen van onze 
vervolgplannen.  
 
De locatieraad 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
TROUW en meer  

 

https://mandrillapp.com/track/click/31013829/www.boekscout.nl?p=eyJzIjoiX19rVmZRdWl2NDdhSlVHbW5FeExoclU5TkxBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTEwODc0JnV0bV9zb3VyY2U9UHJvbW90aWVtYWlsaW5nJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTEwODc0JnV0bV9jb250ZW50PUJlc3RlbGtub3BcIixcImlkXCI6XCJmZWI0MTFjY2M3ZGM0NmI1OTI0OTViZTlhNTkyNjBlNFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjYyMWU0ZjA0ZmQ5NDcxNmM5MjVmZDNlYmY1MmE2YjNiYjE1ZTA3MTdcIl19In0


Dat bijzondere woordje ‘trouw’ 
heeft zoveel betekenis.  
Het houdt mensen samen, ook in rouw 
en sterkt diegenen bij een groot gemis.  
 
Vele jaren kun je zijn ‘getrouwd’ 
samen veel beleefd en ondernomen. 
Het gaat vanzelf als je de liefde behoudt 
en steeds dichter bij elkaar bent gekomen. 
 
Een sterk woord ‘betrouwbaar’ 
mooi als je mensen zo kunt noemen. 
Ze zijn er altijd, staan voor je klaar 
en verwachten daarvoor geen bloemen. 
 
Een prachtig begrip als ‘vertrouwen’  
leeft in onze ziel, in ons hart. 
Als we daar op durven te bouwen 
geeft dat ons leven een nieuwe start.  
 
Ans Bouman-Greven 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

CORONA PROTOCOL  

Vieringen St. Werenfriduskerk Westervoort  

 
Zoals u heeft kunnen lezen in de E-nieuwsbrief van de parochie zijn vanaf begin juli de 
publieke Eucharistievieringen in het Eucharistisch Centrum Andreaskerk op zondag in 
Zevenaar weer opgestart. Uiteraard gelden daarvoor de nodige voorzorgsmaatregelen i.v.m. 
corona. Voor informatie hierover en over de benodigde aanmelding kunt u terecht op de 

website van de parochie; zie: Aanmelding 

Het streven is om vanaf 1 september (tot 1 januari) ook in de andere 12 kerken weer 
Eucharistievieringen te starten. Hiervoor hebben de betreffende locatieraden instructies 
ontvangen vanuit de parochie. Op basis van deze instructies heeft de locatieraad van onze 
geloofsgemeenschap een protocol opgesteld voor Westervoort. Dat protocol luidt als volgt: 

ALTIJD GELDT:  

• Bij gezondheidsklachten dient u thuis te blijven 

• Houd 1,5 m afstand   

• Ontsmet uw handen bij binnenkomst  

• Schud geen handen   

• Volg de instructies van de koster, vrijwilliger of voorganger  
  

1. Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten.  

2. Vervolgens dient u uw naam en telefoonnummer te noteren op een lijst.  

https://rkliemers.email-provider.nl/link/mriycmbyf3/eg2icvuxiz/ars5snsjcd/izqhhhukqf/je60q6vhby


3. In de kerk wordt door een begeleider aangegeven op welke stoel/bank u plaats mag 
nemen. Er wordt aangevuld van voor naar achter. Het kan dus zijn dat u op een andere 
plaats komt te zitten dan u voorheen gewend was.  

4. Ook gezinsleden/huisgenoten zitten op 1,5 meter afstand van elkaar.  

5. U wordt verzocht niet mee te zingen met de liederen.   

6. Het toilet mag vanwege hygiënische maatregelen niet worden gebruikt.   

7. Houd altijd 1,5 meter afstand, ook bij het verlaten van de kerk. Het verlaten van de kerk 
geschiedt op aanwijzing van een vrijwilliger. 

8. Na afloop van een viering wordt voorlopig niet meer samen koffie gedronken. 

9. Het liturgieboekje dient u mee naar huis te nemen.   

10. U dient te allen tijde de aanwijzingen van de koster, voorganger of vrijwilliger op te 
volgen.   

 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

Bijzondere dagen in juli 
 
18 juli Nelson Mandela Dag 
 
Datum: zaterdag 18 juli 2020 
Land / gebied: Verenigde Naties 

 
 
De 'Nelson Mandela Dag' (Mandela Day) 
vindt jaarlijks plaats op 18 juli (de 
geboortedag van Nelson Mandela) om 
wereldwijd mensen op te roepen zich in te 
spannen voor de wereldvrede door 67 
minuten van zijn of haar tijd belangeloos 
hulp te verlenen aan anderen. 
In 2009 werd 18 juli, de geboortedag van 
Nelson Mandela (1918 - 2013) 
uitgeroepen tot 'Nelson Mandela Dag'. 
Deze dag is meer dan een viering. Hij is 
bedoeld om Mandela's levenswerk te eren 
en de wereld te verbeteren. 

Op voordracht van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Baso Sangqu werd deze dag in 2010 
door de Verenigde Naties officieel erkend. 
 
Verder lezen 

• De lange weg naar vrijheid van Nelson Mandela 
 
Meer informatie (externe link) 

• mandeladay.com 

 

 

https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Verenigde+Naties
https://www.beleven.org/verhaal/de_lange_weg_naar_vrijheid_van_nelson_mandela
https://www.mandeladay.com/


 
22 juli Heilige Maria Magdalena 
Heilige Maria Magdalena 
Datum: woensdag 22 juli 2020 
Soort: Kerkelijk (Heiligendag) 
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)  

 

De Heilige Maria Magdalena is een Bijbels 
figuur uit het Nieuwe Testament, waarin wordt 
vermeld dat zij behoorde tot de groep van 
vrouwen die Christus vergezelde op zijn tochten. 
 
"Er volgde nu een tijd, waarin Hij predikend rondtrok door stad en dorp en de Blijde 
Boodschap van het Rijk Gods verkondigde. De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele 
vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren: Maria, die Magdalena wordt 
genoemd, uit wie zeven duivels waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Herodes' 
rentmeester Chuzas, Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden." 
(Lucas 8,1-3) 
 
Maria Magdalena kwam uit de stad Magdalena aan het meer van Galilea. Samen met 
andere vrouwen volgde zij Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Het was een stad van 
ongeveer 40.000 inwoners en gold voor die tijd als de belangrijkste stad aan de westelijke 
oever van het meer. Maria Magdalena steunde Jezus met haar vermogen uit dankbaarheid, 
want Jezus had immers zeven boze geesten bij haar uitgedreven. Zij was bij de Kruisdood 
van Jezus aanwezig en ze mocht Hem na zijn verrijzenis het eerst zien (Marcus 16,9). Vanaf 
de 12e eeuw komt haar verering in de westerse kerk het eerst voor. 
 
Waarschijnlijk is de lezing van Augustinus en de Latijnse Kerk juist, dat deze Maria dezelfde 
is als de niet genoemde zondares uit het Evangelie van Lucas, en de zuster van Martha en 
Lazarus. 
 
"Nadat Hij in de vroege morgen van de eerste dag van de week verrezen was, verscheen Hij 
het eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven duivels had uitgedreven. Deze ging het 
vertellen aan hen die zijn metgezellen waren geweest en nu rouwden en weenden." (Marcus 
16,9-10) 
 
Patrones van: vrouwen, boetelingen, scholieren, studenten, gevangenen, kappers, tuinders, 
wijnboeren, wijnhandelaren, loodgieters, wolwevers, handschoenmakers, 
cosmeticabereiders, kinderen 
 
Patrones tegen: onweer, ongedierte, kuipers 
 
Titus Brandsma, priester en martelaar 
Datum: zondag 26 juli 2020 
Land / gebied: (Katholieken) 
Soort: Traditioneel 
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme) 
 
 
 
 
 
 

https://www.beleven.org/feesten/lijsten/religie.php?godsdienst=Christendom
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/religie.php?godsdienst=Rooms-Katholicisme
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/religie.php?godsdienst=Christendom
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/religie.php?godsdienst=Rooms-Katholicisme


Anno Brandsma werd geboren op 23 februari 
1881 bij Bolsward (Friesland). Na zijn studie in Megen 
trad hij in 1898 in bij de congregatie van de Karmelieten 
in Boxmeer met de naam Titus. In 1905 werd hij 
priester gewijd en studeerde aansluitend in Rome 
wijsbegeerte en sociologie. In Nederland werd hij 
aangesteld voor de wetenschappelijke vorming van de 
scholastieken in zijn congregatie. Hij werd in 1923 
hoogleraar in de filosofie en de mystiek aan de 
universiteit van Nijmegen. Alles wat hij de mensen 
leerde kwam voort uit zijn eigen levenswijze als een 
oprecht katholiek. Een grote verering had hij voor de 
Maagd Maria. Toen Nederland door de Duisters werd 
bezet verzette Titus zich tegen de opgelegde 
maatregelen van de bezetter. Hierdoor kwam hij op de 
zwarte lijst te staan. Zo werd hij op 19 januari 1942 door 
de Gestapo in zijn klooster in Nijmegen gearresteerd. 

Hij werd overgebracht naar Scheveningen waar de zieke pater werd ondervraagd. 

 
Op 13 juni 1942 werd hij op transport gesteld naar Dachau. Zijn medebroeders in Duitsland 
hebben nog een poging ondernomen om voor de zwaar zieke Titus een blijvende 
gevangenisstraf te verkrijgen. Maar omdat hij als staatsvijand en zodanig gevaarlijk werd 
gezien, konden zijn medebroeders hem niet meer helpen. Na een maand van folteringen 
werd de zieke Titus door de kamparts als overbodig beschouwd en niets meer waard voor 
anderen. Op 26 juli 1942 werd de Pater door de kamparts met een injectie om het leven 
gebracht. Zelfs in deze laatste uren heeft hij voor zijn beulen gebeden. Op 3 november 1985 
werd hij door paus Johannes Paulus II in Rome als martelaar zaligverklaard. 
 
Internationale Dag van de Vriendschap 
Datum: donderdag 30 juli 2020 
 
Land/gebied: Verenigde Naties 
Friendship Day. De 'Internationale Dag van de 
Vriendschap' (International Day of Friendship) wordt 
jaarlijks op 30 juli gehouden en is een initiatief van de 
Verenigde Naties. De dag is in het leven geroepen om 
de rol te benadrukken die vriendschap speelt in het 
bevorderen van vrede in verschillende culturen. 
 
Met name in Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië is het 
vieren van deze dag populair. Ook bekend als 
International Friendship Day/Internationale 
Vriendschapsdag. 
Verder lezen 

• Dag van de Vriendschap 

 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

Familieberichten  

Overleden:  

https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Verenigde+Naties
https://www.beleven.org/feest/dag_van_de_vriendschap_bolivia


13 juni is overleden: Johannes Hendrikus Maria Bisselink in de leeftijd van 70 jaar.  
Hans was meer dan 10 jaar acoliet bij de vieringen in onze kerk. Wij wensen zijn echtgenote, 
de familie en alle vrienden en bekenden veel sterkte.  
  
Het afscheid en de crematie zullen maandag 20 juli plaatsvinden in het crematorium. 
Vanwege de Covid-19 situatie kunnen daar alleen genodigden bij aanwezig zijn. 
   

Agenda  

Vanaf 2 juni openingstijden de Herberg 
o Dinsdagmorgen van 09:30 – 12:00 uur 
o Donderdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur  

Vanaf zondag 5 juli zijn er weer vieringen in de H. Andreaskerk in Zevenaar om 9.30 uur. 
Daarvoor dient u zich online aan te melden. De vieringen zijn ook online te volgen.  

___________________________________________________________________ 

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