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Van de redactie 

De vakantie is bijna voorbij en voorzichtig worden diverse activiteiten gestart. Ook in onze 
geloofsgemeenschap proberen we de draad weer op te pakken. We plannen vieringen en 
andere bijeenkomsten en hopen dat we hiermee door kunnen gaan. 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt half september. Heb je nieuws voor in de volgende 
nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



Toekomst Geloofsgemeenschap          

Vieringen en activiteiten 

 

We gaan er van 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 de rest van het jaar. Data die nu al staan 
gepland zijn: 
 
Zaterdag 11 september:  Lichtviering 
Zaterdag 2 oktober:  Zaterdagavondkerk 
Zaterdag 9 oktober:   Lichtviering 
Zondag 7 november:  GoedeMorgenKerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stilteviering van 15 augustus ter ere van Maria ten Hemelopneming. 
 
 
Ook gaan we verder met de bijeenkomsten van “Geloven Nu” o.l.v. Maarten Smits en 
bezinnen we ons op andere activiteiten. 
 
Wat betreft de toekomst van het kerkgebouw kunnen we helaas nog geen concrete 
mededelingen doen. Het proces heeft om diverse redenen vertraging opgelopen. We 
hopen u in september of oktober nader te kunnen informeren. Dit alles betekent ook 
dat het onttrekken aan de eredienst van het kerkgebouw ook is uitgesteld en 
waarschijnlijk niet de eerstkomende drie maanden zal plaatsvinden. 
 
Mocht u een wens of een idee voor een viering of activiteit hebben, in de kerk of in 
de Herberg, laat ons dat dan vooral weten. We staan open voor meer ideeën. Samen 
bouwen we aan een gezonde en levendige lokale geloofsgemeenschap 
 
 
 



Lezing Anton Stolwijk dinsdag 26 oktober 2021  
 
De Herberg, Dorpstraat 107, 6931 BG Westervoort   
 

Het sluiten van kerken roept veel emoties op. Anton Stolwijk komt naar Westervoort 
om persoonlijke ervaringen te delen, die hij in zijn boek ‘Buiten Dienst’ heeft 
opgetekend. Een verhaal, geschreven vanuit mildheid, humor en sympathie. De sluiting van 
een kerk is soms onvermijdelijk, maar gaat nagenoeg altijd gepaard met emoties.  
Het is een algemene wetmatigheid dat mensen zich pas bewust worden van de waarde 
van iets op het moment dat dat bedreigd wordt en bezig is te verdwijnen. Al lezend 
trekt een stoet aan individuen in het boek voorbij, die elk op eigen wijze met de 
aanstaande sluiting omgaan.  
Anton Stolwijk leest voor uit eigen werk en gaat in gesprek met zijn publiek. Nadere 
details worden in de Peddel van september bekend gemaakt. 
 
BUITEN DIENST – Toen God kleiner ging wonen en ik meekeek – Anton Stolwijk 
(1979) 
Uitgeverij De Geus, Amsterdam 2021, 304 blz. € 21,50. 
 
Op een avond fietst Anton langs de Josephkerk in Alkmaar. Met zijn vader heeft hij er 
vroeger vele uren doorgebracht, maar tot interesse in het geloof heeft dat nooit geleid. 
Wanneer hij besluit er rond te kijken, blijkt hij niet de enige te zijn die de kerk is 
vergeten. De parochie is op sterven na dood en het gebouw zal verkocht worden aan 
een projectontwikkelaar. 
Gedurende een jaar blijft Anton terugkeren naar de Joseph. Hij wordt lid van het 
jongerenkoor vol ouderen, fietst mee op de bedevaart naar het putje van Heiloo, en 
nuttigt aardbeiencarrés met het handjevol overgebleven kerkgangers. Buiten dienst is 
een tragikomisch portret van de restanten van het katholicisme, en van een 
samenleving die veel meer dan alleen de gebouwen van haar 
geloofsgemeenschappen in de uitverkoop heeft gedaan. 

‘Een juweel van eenvoud,’ aldus Antoine Bodar in het Katholiek Nieuwsblad 
en Stijn Fens van dagblad Trouw vond het ‘een 

weergaloos boek’. 
Wilt u alvast wat meer weten, kijk dan ook op: 
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/anton-stolwijk-
schreef-een-ode-aan-gelovigen-die-hun-geliefde-kerk-
uit-hun-handen-zien-glippen-en-toch-
volhouden~b5d61f2e/  
 

Speciaal voor leden van de Nederlandse parochies 
geeft uitgeverij De Geus een kortingsbon uit, waarmee 
‘Buiten Dienst’ voor slechts €18,50 kan worden 
aangeschaft (normale winkelprijs €21,50). 

De kortingsbon kan bij iedere boekwinkel in Nederland 
worden ingeleverd. 

 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/anton-stolwijk-schreef-een-ode-aan-gelovigen-die-hun-geliefde-kerk-uit-hun-handen-zien-glippen-en-toch-volhouden~b5d61f2e/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/anton-stolwijk-schreef-een-ode-aan-gelovigen-die-hun-geliefde-kerk-uit-hun-handen-zien-glippen-en-toch-volhouden~b5d61f2e/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/anton-stolwijk-schreef-een-ode-aan-gelovigen-die-hun-geliefde-kerk-uit-hun-handen-zien-glippen-en-toch-volhouden~b5d61f2e/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/anton-stolwijk-schreef-een-ode-aan-gelovigen-die-hun-geliefde-kerk-uit-hun-handen-zien-glippen-en-toch-volhouden~b5d61f2e/


 
 

Vacatures Repaircafé  
 
Zoals u weet is het Repaircafé gevestigd in het gebouwtje achter het 
Trefcentrum. In het Repaircafé werken liefhebbers en vrijwilligers 
samen om tegengas te geven tegen de weggooimaatschappij. Tevens 
worden mensen met een wat smallere beurs geholpen door dingen te 
repareren in plaats van weg te gooien. Op dit moment is de vraag naar 
reparaties zodanig dat er plaats is voor extra vrijwilligers. Houdt u van knutselen en 
technisch bezig zijn? Heeft u zelf niet de nodige plaats of gereedschap? Heeft u nog 
een halve dag per week over? Dan kunt u als vrijwilliger terecht bij het Repaircafé. Of 
ga eerst een keer kijken. Elke maandag- en woensdagmiddag van 13:00 tot 16:00 
uur. Vraag daar maar naar Marcel. 
 

 
 
Bloemetje van verbondenheid: 
 

 
 
Het bloemetje van verbondenheid is in juli 
gegaan naar: Mevr. Tini van Mullem. 
 
In augustus heeft Mevr. Doortje Godschalk het 
bloementje ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 

  

mailto:westervoort@rkliemers.nl


 

BEWEGING 

Dansende stofdeeltjes in het zonlicht 
alles draait en beweegt 
ze lijken van goud op het eerste gezicht.  
 
De blonde haartjes van een kind 
op de fiets bij zijn vader 
bewegen door het zachte blazen van de wind. 
 
 

De veertjes van de jonge mussen 

bewegen en terwijl moedermus hun 
voedsel aanreikt 
strijkt ze hun verenpakje glad 
intussen.  
 
 
De witte bloemblaadjes van de 
jasmijn 
ze bewegen amper 
maar ook dan verspreidt de wind hun geur , zo fijn. 
 
 
In de lucht de witte donzige wolken 
ze drijven in dromerig tempo voorbij 
alsof ze een geruststellend verhaal vertolken. 
 
Het snelle water van de glinsterende rivier 
neemt alles mee naar zee 
toch, we missen niets hier.  
 
Ans Bouman-Greven 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Bijzondere dagen 
 
Zaterdag 28 augustus: Sint Augustinus 
 

Aurelius Augustinus (Thagaste, 13 november 354 - Hippo, 
28 augustus 430) was bisschop van Hippo, theoloog, 
filosoof en kerkvader. Aurelius Augustinus krijgt een 
christelijke opvoeding, maar neemt er als student afstand 
van. Na zijn studie doceert hij retorica in achtereenvolgens 
Tagaste, Carthago en Rome. Hij is verbonden aan de 
sekte der manicheeërs, een dwaalleer die de wereld 
splitst in het Rijk van het Licht en het Rijk van de 

Duisternis. Ook verdiept hij zich in de neoplatoonse wijsbegeerte. In deze tijd baart 
Augustinus' vriendin zijn zoon Adeodatus. Als hij naar Milaan reist om er een betere 
maatschappelijke positie te verwerven, hoort hij bisschop Ambrosius preken. 
Augustinus is zeer onder de indruk van deze heilige bisschop en van de katholieke 
leer die hij verkondigt. In 387 wordt Augustinus door Ambrosius gedoopt. Na 
terugkeer in Afrika leidt hij een ascetisch leven van studie en gebed. In 395 wordt hij 
gekozen tot bisschop van Hippo. Vierendertig jaar lang is hij een inspirerende herder, 
die zijn volk onderwijst met stichtende preken en geschriften. "Met u ben ik christen, 
voor u ben ik bisschop," zegt hij in een preek over het bisschopsambt. Augustinus 
treedt krachtig op tegen de dwaalleren van het donatisme en het pelagianisme. Zijn 
voornaamste werken zijn Confessiones, De civitate dei en De trinitate.  

Augustinus geldt als de belangrijkste kerkvader van het Westen.  

 

 

Zondag 5 september: Internationale Dag van de Liefdadigheid   

Door de Verenigde Naties is 5 september ingesteld als 'Internationale Dag van de 
Liefdadigheid' (International Day of Charity). Uitgeroepen door de Algemene 
Vergadering van de VN in 2012 ter herinnering aan de sterfdag van Moeder Teresa, 
oprichtster van de Missionarissen van Naastenliefde. Door de bevolking van 
Hongarije is deze dag van naastenliefde in 2011 voor het eerst georganiseerd. Met 
de steun van de Hongaarse regering werd het idee voorgedragen aan de Verenigde 
Naties. Moeder Teresa (26 augustus 1910 - 5 september 1997) was een Rooms-
katholieke zuster, stichteres van de Missionarissen van Naastenliefde en in 1979 
winnares van de Nobelprijs voor de Vrede. Zij zette zich in voor de armste mensen in 
India. In 2003 werd ze zaligverklaard en op 4 september 2016 heilig.  

 

Dinsdag 7 september: Duurzame Dinsdag       
         



De eerste dinsdag van september is 'Duurzame Dinsdag'. Een dag waarop duurzame 
ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op 
deze dag de 'Duurzame Dinsdag-koffer' in ontvangst met honderden duurzame 
ideeën en initiatieven uit alle hoeken van de samenleving. In 2021 is 'Duurzame 
Dinsdag' op 7 september. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende 
ideeën maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee een extra impuls te 
geven. De 'Duurzame Dinsdag-koffer' vol ideeën en initiatieven wordt aangeboden 
aan het kabinet. De Staatssecretaris neemt deze in ontvangst en zal ook enkele 
ideeën en initiatieven uitlichten. Namens de partners van 'Duurzame Dinsdag' 
worden er prijzen uitgereikt, o.a. op het gebied van klimaat, groen, energie en sociale 
duurzaamheid. Het duurzame lintje wordt uitgereikt aan iemand die een uitzonderlijke 
bijdrage heeft geleverd aan een duurzame samenleving. Meestal wordt de duurzame 
troonrede opgesteld en voorgedragen door de nummer 
1 uit de 'Duurzame top 100'. 'Duurzame Dinsdag' wordt 
sinds 2004 georganiseerd door IVN (Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid) in samenwerking met 
een aantal partnerorganisaties. 

 

  

 
 
Agenda  
 
Vieringen 
 
Zaterdag 11 september 19.00 tot 20.00 uur:  Lichtviering 
Zaterdag 2 oktober 19.00 tot 20.00 uur:  Zaterdagavondkerk 
Zaterdag 9 oktober 19.00 tot 20.00 uur:  Lichtviering 
Zondag 7 november:     GoedeMorgenKerk 
Zaterdag 13 november 19.00 tot 20.00 uur: Lichtviering 
 
Familieberichten:  
Overleden: 
11 juli is overleden Franciscus Keultjes in de leeftijd van 89 jaar 
14 juli is overleden Antonia Bouwhuis – Spoor in de leeftijd van 79 jaar 
15 juli is overleden Wilhelmus Polman in de leeftijd van 89 jaar 
28 juli is overleden Maria Jansen in de leeftijd van 96 jaar 
29 juli is overleden Bernardina Janssen v.d. Linde in de leeftijd van 91 jaar 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 
 
In het huis aan huisblad Gemeentenieuws staat ook de informatie over de vieringen 
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