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Van de redactie 

Het is zomer, tijd voor rust en vakantie, daarom is deze nieuwsbrief wat later dan normaal, 
doordat er minder nieuws te melden is . 

De volgende nieuwsbrief verschijnt dan ook pas half augustus. Heb je nieuws voor in de 
volgende nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



Toekomst Geloofsgemeenschap 

Vieringen 

Het ziet er naar uit dat we in de tweede helft van het jaar wat meer vrijheid hebben 
voor het organiseren van vieringen in Westervoort. De werkgroepen voor de 
zondagmorgenkerk en de zaterdagavondkerk hebben aangegeven dat ze wel weer 
willen starten. Ook zullen er weer lichtvieringen zijn. Er wordt gewerkt aan een 
planning voor na de vakantieperiode. In de nieuwsbrief van augustus kunt u hierover 
meer details verwachten. 

Mocht u een wens of een idee voor een viering hebben, in de kerk of in de Herberg, 
laat ons dat dan vooral weten. We staan echt open voor meer ideeën. Samen 
bouwen we aan een gezonde en levendige lokale geloofsgemeenschap. 

 
 
 
Bloemetje van verbondenheid: 
 

 
 
 
 
Het bloemetje van verbondenheid is in juni  
gegaan naar: 
Mevr. Wilhelmina Bus 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
De volgende brief is met Pinksteren ter overpeinzing naar de 
geloofsgemeenschap gestuurd 

Beste leden van de geloofsgemeenschap St. Werenfridus Westervoort. 

Hoe kwetsbaar is onze samenleving? In het afgelopen jaar-ander half jaar zijn we 
geconfronteerd met de beperkingen van de maakbare maatschappij. Als we al 
dachten dat pech niet meer bestond en dat voor elk “ongeluk” een veroorzaker aan 
te wijzen was, dan zijn we hard onderuitgehaald. 



 
Onze samenleving heeft te maken met een sociale armoede die niet iedereen even 
sterk ervaart. Als iemand zijn vrije tijd pleegt door te brengen zonder sociale invulling, 
deelnemen aan activiteiten met andere mensen dus, dan is er weinig te merken van 
de lockdown. Maar als iemand placht mee te doen door middel van kerkbezoek, 
koorzang, werkgroep, of door samen te sporten, sportwedstijden te bezoeken, in een 
sportschool te sporten, of door naar de film of het theater te gaan, of een keer lekker 
uit eten te gaan, een café te bezoeken of een cursus te volgen, of gewoon naar 
school te gaan, dan heeft de corona crisis er behoorlijk ingehakt. Onze samenleving 
blijkt dus erg kwetsbaar te zijn. Elkaar begroeten zoals we altijd deden is veranderd. 
Corona we kunnen het woord niet meer horen!? 
 
Pinksteren is het feest van de verkondiging, het verhaal vertellen van de opstanding, 
van de hoop. Nu kunnen we weer bouwen aan een samenleving met perspectief. 
Een oproep om de activiteiten weer op te starten is op zijn plaats. Laten we weer 
samenkomen. Samen vieren, samen bidden, samen lachen, samen zijn. 
 
Als locatieraad werken we hard aan die start. We richten ons daarbij op het einde 
van de zomervakanties. Dan hopen we te kunnen komen met informatie over de 
toekomst van ons kerkgebouw, maar vooral ook over de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap en een programma om samen te vieren, samen te bidden, 
samen te lachen, samen te zijn. 
 
Kunnen we weer rekenen op onze vrijwilligers, vooral op hen die hun activiteit 
hebben moeten missen. 
 
Wij wensen alle medegelovigen een warme toekomst. 
 
Namens de locatieraad Maurice Denie 

 
 
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 

o 

 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 

  



 

AVONDROOD 

 
 
Als avondrood de horizon kust 
worden onze gedachten als vanzelf gesust 
en al is de avond nog pril 
ook de natuur wordt al wat stil.  
 

 
De hectiek van de dag is voorbij 
mensen hebben tijd zijn weer vrij 
om even terug en dan vooruit te kijken 
geeft zoveel inzicht, zo zal blijken. 
 
Wat hebben we vandaag gedaan 
iemand met liefde bijgestaan 
die door verlies gebroken is 
en zo lijdt onder het gemis. 

 
 
Of gelachen met een kind  
dat in de tuin een egeltje vindt 
en verwonderd aan zijn stekeltjes voelt 
voor even is de liefde bekoeld. 
 
 

Dierenbeschermimg.nl 

 
Of hebben we even tijd genomen 
om terug te denken aan onze dromen. 
Wat maakt ons leven waardevol en waar 
wellicht samen delen, naast en met elkaar ?  
 
Ans Bouman 
 
 

  



Berichtten van het bisdom: 
 
Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie 
Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en 
basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom 
Utrecht. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een 
frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste 
maanden van dit jaar, docent is Ronald de Haan 
De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige, koordirigenten die zich 
graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de 
cursus is gericht op het ontwikkelen van (basis) slagtechnische vaardigheden, 
alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken 
krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en een verantwoorde programmering binnen de 
liturgie. Verder wordt er ingegaan op een verdieping en kennismaking van liturgisch 
repertoire en eenvoudige algemene muziekleer. 
Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het 
niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. De cursus wordt afgesloten met een 
deelnamecertificaat en een rapportage.  
Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de 
Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-
mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl   
 

Zingende jeugd is slimmer! 
 Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het 
Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en 
jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”. 
Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit 
gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen 
voor het brein. 
De stemmen van kinderen en jeugd zijn van groot belang voor onze liturgievieringen. 
Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor deze leeftijd. Ook in kerkelijk 
verband is veel aanbod dat jongeren graag zingen en hun geloof en muzikale smaak 
vormt. 
Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan houding, ademhaling, 
stemgymnastiek en articulatie bij kinder- en jeugdkoren. Ook zullen er liederen 
gezongen gaan worden die specifiek passen bij de offerande en het tafelgebed. 
Tevens worden ook dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Met hen 
zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg repertoire in te brengen die 
deze dag tevens gebruikt kan worden. 
De dag wordt geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor “Sing to God” en 
het Antonius Jongerenkoor (JKA) van de Z. Titus Brandsmaparochie Ede-
Wageningen.   
De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint Antoniuskerk van Ede, 
begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal duren tot 15.00 uur. De kosten 
bedrage € 25,- per deelnemend koor. 
 
Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de 
Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-
mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl   



Bijzondere dagen 
Zaterdag 3 juli: Heilige T(h)omas 

 
3 juli is de naamdag van Heilige Tomas (ook: Thomas), een van de twaalf apostelen 
van Jezus uit het Nieuwe Testament. De uitdrukking "ongelovige thomas" komt van 
de gebeurtenis die wordt beschreven in het Evangelie volgens Johannes waarbij 
Tomas zei niet te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan totdat hij zijn vinger 
in Jezus' wonden zou leggen. Johannes 21:19-29 

 
Tomas was een eenvoudige visser. Zijn belijdenis 
tegenover de Jezus Christus is zijn lijfspreuk geworden bij 
al zijn missiereizen. Hij missioneerde in Perzië en India 
waar hij (zo vertelt een legende) de heilige Driekoningen 
zou zijn tegengekomen. Daarop heeft Tomas hun gedoopt 
en tot bisschop hebben benoemd. Koning Gundaphar van 
India werd door de heilige Tomas bekeerd. Tijdens een 
van zijn vele missiereizen werd hij in het jaar 72 in 
Calamina door een horden heidenen in de rug 
aangevallen en neergestoken. 
 
De Kopten in Egypte hebben van Tomas het eerst het 
evangelie vernomen. Tomas is daarom een van de eerste 
apostelen die ook binnen de Koptische Kerk een rol 
speelt. 

hetkatholiekegeloof.nl 
 
Patroon van: theologen, timmerlieden, metselaars, architecten, bouwvakkers, 
landmeters, steenhouwers, huwelijk 
 
Patroon tegen: rugklachten 

  

Donderdag 22 juli Heilige Maria Magdalena 

 
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) 

 Mariavandergeest.com 



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 
 

 

 
Agenda  
 
Op de volgende data zijn er weer Stiltevieringen: 
Zaterdagavond 10 juli, zaterdagavond 14 augustus, zaterdagavond 11 september. 
telkens van 19.00 tot 20.00 uur. 

 
 
Familieberichten:  
Overleden: 
5 juni: Maria- Jacoba- Grada  Koenen – Vuulink, in de leeftijd van 79 jaar 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 

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


