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Van de redactie 

De vakantie is al weer voorbij, het is weer tijd om aan de studie, het werk of de normale 
dingen weer op te pakken. Het leven gaat weer een beetje terug naar normaal, maar het blijft 
oppassen. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt half oktober. Heb je nieuws voor in de volgende 
nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



 
Bloemetje van verbondenheid: 
 

 
 
 
 
Het bloemetje van verbondenheid is in september 
gegaan naar: 
 
Mevr. Thea Lentjes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zaterdagavondkerk  
 

2 oktober 2021 19:00 uur 
Zaterdagavondkerk in Parochiehuis de Herberg Westervoort 

 
Naar aanleiding van de Vredesweek (in de week hiervoor) heeft de werkgroep voor 
deze viering gekozen voor het thema:  
 

Op weg naar een inclusieve samenleving! 
WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM? 

 
Op weg naar een inclusieve samenleving worden we ons bewust van onze eigen in- 
en uitsluitingsmechanismen. 

God ziet alle mensen als zijn kinderen, als broeders en zusters verbonden met elkaar. 
Het is aan ons om die verbondenheid vorm te geven. 

Wat hebben wij zelf te maken met uitsluitingsprocessen. Wat hebben wij zelf te maken 
met het appèl dat op ons gedaan wordt om gemeenschap te vormen. 

Niet alleen de Bijbel houdt ons hier een spiegel voor. Onze geschiedenis is vol van in- 
en uitsluiting. Steeds hebben er stemmen geklonken om bevrijding; om gezien te 
worden; om voor vol te worden aangezien. Wie hoort deze stemmen? Wie gaat er wat 
mee doen? In conflictgebieden geven vele vredesactivisten op hun eigen manier vorm 
aan de roep om solidariteit en het ideaal van een goede samenleving. 
We willen hun stem laten horen en het verbinden met de Bijbelse radicaliteit van 
Jezus. Als we hem willen volgen, zullen we vooral naar buiten moeten kijken, buiten 
onze eigen “bubbels”. Het evangelie volgens Marcus wijst ons de weg hierin. 

 



Oktober: de maand van de Rozenkrans 

Elk jaar op 7 oktober viert de Rooms-katholieke Kerk de Gedachtenis Heilige Maagd 
Maria van de Rozenkrans. Daaromheen is de hele maand oktober uitgegroeid tot 
Rozenkransmaand. Vroeger werd de rozenkrans veel gezamenlijk in de gezinnen 
gebeden. Tegenwoordig wordt hij veel gebeden tijdens bedevaarten, in kleine 
groepen in de parochie en bij mensen thuis, of gewoon individueel. Veel katholieken 
dragen de rozenkrans altijd bij zich. 

Met zoveel mogelijk mensen uit 
onze parochie willen we graag het 
rozenkransgebed bidden op alle 
donderdagen in de oktobermaand.  
Dus kom 7, 14, 21 en 28 oktober 
naar de Sint Werenfriduskerk in 
Westervoort. Vanaf 9:45 uur is er de 
gelegenheid rustig de kerk in te 
komen. We brengen, als je dit wilt, 
een bloemengroet aan Maria. Heb 
je een mooie bloem of tak? Neem 
dit gerust mee! 

Om 10:00 uur beginnen we met het 
bidden van het rozenhoedje. Na 
afloop zal er voor de liefhebbers 
koffie en thee zijn in de Herberg. 
Ben jij er ook bij? 

 

 
 

Synodale raadpleging in Nederland 
 
In oktober 2022 vindt de volgende wereldwijde bisschoppensynode in het Vaticaan 
plaats. 
Paus Franciscus heeft hieraan het volgende thema verbonden: “Voor een synodale 
kerk: gemeenschap, participatie en missie.” 
 
Synodaliteit betekent letterlijk ‘samen wandelen’. Synodaliteit gaat over het betrekken 
van alle gedoopten bij het onderscheiden van Gods wil en het luisteren naar de 
Heilige Geest. Dat betekent niet dat de kerk een democratisch parlement gaat 
krijgen, maar Paus Franciscus maakt hiermee duidelijk dat hij het belangrijk vindt dat 
er naar álle leden van de kerk geluisterd wordt.  
 
Het is het een uitdaging om hiermee aan de slag te gaan. Laten weten aan 
bisschoppen en paus wat wij belangrijk vinden, welke ideeën er leven en wat onze 
verlangens zijn. 
 



Daartoe willen we een gesprek opstarten met gelovigen in en buiten onze 
geloofsgemeenschap. Daarbij denken wij aan ‘trouwe’ katholieken, maar ook 
twijfelaars, of degenen die de kerk achter zich gelaten hebben. 
 
Wij willen ons buigen over de volgende vragen; 

 Wat geeft je vreugde in en om de kerk? 
 Waar maak je je zorgen over? 
 Waar is de kerk voor? 
 Wat moet er veranderen? 

 
 

Wilt u ook uw stem laten horen? We plannen een datum en tijdstip voor een gesprek 
in overleg met de deelnemers samen.  
Het gesprek vindt plaats in de Herberg, Dorpstraat 107 
 
 
Opgave bij Gemma Toussaint: tel: 06-24819236 
Email: vliehout@gmail.com  
of het secretariaat: tel: 0316-523468 of email:westervoort@rkliemers.nl 
 
 

Lezing Stolwijk: 
 
Dinsdag 26 oktober Aanvang: 19:00 uur in de Herberg 
Gaarne aanmelden via het centrale parochiesecretariaat email: 
secretariaat@rkliemers.nl of het locatiesecretariaat Westervoort email: 
westervoort@rkliemers.nl  
Voor een goede organisatie willen we graag weten hoeveel gasten we gaan 
ontvangen. 
 
 

Vieringen 
  
Omdat is gebleken dat onze kerk in Westervoort dit jaar nog niet aan de eredienst zal 
worden onttrokken, kunnen we nog een paar vieringen organiseren. Die kans grijpen 
we uiteraard met beide handen aan. 
  
Allerzielen: 
Zondagavond 31 oktober is er een Allerzielenviering. Evenals voorgaande jaren is er 
een viering met de mogelijkheid van bezoek aan de begraafplaats na afloop. De 
begraafplaats zal hiertoe weer zij verlicht. Meer gedetailleerde informatie volgt in de 
Peddel van half oktober. 
  
Kerstmis 
Kerstavond, vrijdag 24 december kunnen we samen kerst vieren in onze kerk. Om 
21:00 uur organiseren we een kerstviering (gebedsviering) zodat we samen ook veel 
kerstliedjes kunnen zingen. Voorganger is Wim Herbes en er zal ook een koor zijn. 
Nadere gegevens volgen in volgende edities van de Peddel. 
 
 



 
Gedicht: OUDER WORDEN 
 

Ouder worden willen we allemaal 

en elke dag is er één. 

Ze brengen ons belevenissen en het verhaal  

van de mensen om ons heen. 

 

Want gezond oud worden is een groot geluk 

dat niet zomaar is af te dwingen. 

Nogal wat senioren gaan gebukt 

onder kwalen en andere lastige dingen. 

 

Elkaar steunen is dan belangrijk 

juist in deze levensfase. 

Het geeft de ander een frisse kijk 

en een kans om zorgen weg te blazen. 

 
Kinderwoorddienst.nl 

Onze mogelijkheden worden minder 

maar het verschil maken liefde en zonneschijn. 

Dan zullen beperkingen ons minder hinderen 

en wordt een sombere dag toch nog fijn. 

 

Ons geloof kan ook steun geven 

een gebed geeft kracht en een goed gevoel. 

Daarnaast vertrouwen op God, de bron van 

ons leven 

met zijn onmetelijke Liefde,  onze 

bestemming en doel. 

 

Ans Bouman 
Boek: leer bidden met kracht  
Van: Concalo Paxe Jorge Miguel 
 
  



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 
 
 

Bijzondere dagen  
1 oktober 2021:Internationale Ouderendag 

In haar resolutie 45/106 van 14 december 1990, heeft de Algemene Vergadering van 

de Verenigde Naties de eerste oktober uitgeroepen tot 'Internationale Ouderendag' 

(International Day of Older Persons). Ook: Internationale Dag van de Ouderen. 

 

In tegenstelling tot andere (met name oosterse) culturen waarbij soortgelijke feesten 

in het teken staan van respect voor de ouderdom en de gebreken die daarmee 

gepaard gaan, gaat het bij dit feest in de westerse wereld toch om de vitaliteit van 

mensen boven de 55. Openbare manifestaties zijn vaak in de vorm van beurzen 

waarbij tal van, al dan niet commerciële organisaties, hun aanbod tonen aan de 

steeds groter wordende doelgroep. 

 

In Nederland wordt op de eerste vrijdag van oktober de Nationale 

Ouderendag gehouden. In België wordt de 'Nationale Ouderendag' gewoon op 1 

oktober gevierd en wordt er een 'Ouderenweek' georganiseerd. 
 
1 oktober 2021:Nationale Ouderendag 

De 'Nationale Ouderendag' is een dag waar individuele wensen van ouderen worden 

vervuld.  

Veel ouderen hebben een wens die ze moeilijk alleen kunnen vervullen. Bijvoorbeeld 

omdat ze alleen zijn of lastig op pad kunnen. Op 'Nationale Ouderendag' vervult Het 

Nationaal Ouderenfonds ieder jaar samen met lokale comités, bedrijven en 

vrijwilligers duizenden van deze wensen. 

 

Ouderen staan deze dag aan het roer. Zij dienen een wens in die ze moeilijk alleen 

kunnen realiseren. Vaak gaat het om kleine wensen, zoals nog eenmaal het ouderlijk 

dorp bekijken, een kroket uit de muur trekken, een trouwjurk passen, samen op pad 

of herinneringen ophalen op het strand. 
 
 



4 oktober 2021: Sint Franciscus 

Op maandag 4 oktober gedenken katholieken Franciscus van Assisi. Dat op deze 

dag ook Werelddierendag valt heeft alles met hem te maken. Franciscus betrok in 

zijn leven op een bijzondere manier het respect voor de natuur in het algemeen en 

dieren in het bijzonder. 

 

Franciscus (1182-1226) was de zoon van een rijke koopman. Door een aantal 

gebeurtenissen breekt hij met zijn luxe leventje. Hij kiest voor een leven van vrijwillige 

armoede, van inzet voor de hulpbehoevenden en van verkondiging. Veel jongeren 

voelden zich tot zijn voorbeeld aangetrokken. Zijn groep gaf hij de naam 

'minderbroeders'. 

 

Anders dan vroegere asceten trok Franciscus zich niet 

in de natuur terug om de wereld te ontvluchten. 

Samen met al het geschapene wilde hij zijn Schepper 

loven. In zijn preken richtte hij zich soms zelfs tot de 

vogels en andere dieren. Hij staat dan ook als een 

groot dierenvriend bekend. Vandaar dat men op zijn 

gedenkdag ook Dierendag viert. 

 

Franciscus werd in 1182 in Assisi geboren. Zijn vader 

was een aanzienlijk koopman en daarin zou 

Franciscus hem opvolgen. Als een vrolijke jongeling 

zag hij voor zichzelf een carrière weggelegd als ridder. 

In 1202 trok hij als twintigjarige ten strijde tegen de stad Perugia. Hij werd gevangen 

genomen en voor een jaar in de kerker gezet. Hier kwam voor Franciscus de 

ommekeer in zijn leven. 

 

In San Damiano knielde hij in 1205 voor het vervallen kerkje toen een stem hem riep: 

"Franciscus, bouw mijn vervallen huis weer op.". Toen hij opkeek zag hij alleen Jezus 

aan het kruis. Hij nam dit woordelijk en begon overal vervallen kerken weer op te 

bouwen. Het geld daarvoor verkreeg hij door de verkoop van stoffen van zijn vader. 

Zodoende wekte hij de onwil bij zijn vader. 

 

Voor de bisschop onterfde zijn vader Franciscus, waarop Franciscus hem zijn kleren 

teruggaf om alleen God zijn Vader te mogen noemen. In armoede wilde hij zijn 

verdere leven gestalte geven. Een leven waarin de armoede gepredikt werd en 

waaruit de liefde tot God duidelijk naar voren moest komen. Hij vestigde zich buiten 

de muren van de stad en leefde in alle eenzaamheid. Veel volgelingen sloten zich bij 

hem aan. Zo ontstond er de Orde van de Minderbroeders (OFM). Hij stelde 

orderegels op die later door paus Innocentius III in 1210 werden bevestigd. Spoedig 



vond men overal de bedelmonniken van de orde van Franciscus. 

 

In het jaar 1212 stichtte hij de Clarissenorde (ook wel 'Tweede Orde' genoemd). Hij 

legde de grondslag voor de prediking onder de moslims. Hij is de troubadour van de 

goddelijke liefde, de bedelaar van Assisi, die zich de armoede als zijn bruid had 

gekozen. Hij is onder de vele heiligen in de christelijke kerk een bijzondere 

verschijning, een grote hervormer van de kerk. Hij inspireerde eeuwenlang grote 

kunstenaars, schilders, schrijvers en dichters. Veel nieuwe stijlen in de godsvrucht 

komen van hem. Jezus in de kribbe, de Man van Smarten aan het Kruis. 

 

Franciscus stierf op 3 oktober 1226 en werd door paus Gregorius IX twee jaar later 

heilig verklaard. Zijn feestdag (naamdag) werd in de Romeinse kalender op 4 

oktober vastgesteld. 

 

Patroon van: Franciscanen, de armen, sociale werkers, kooplui, milieubewegingen, 

kleermakers, wevers, vlashandelaren, stoffenhandelaren, tapijtverkopers. 

 

Patroon tegen: de pest, hoofdpijn. 
 

 
Agenda  
 
 
Zaterdag 2 oktober 19:00 tot 20:00 uur: Zaterdagavondkerk  
Donderdag 7,14,21 en 28 oktober 10:00 uur: Rozenkransgebed (welkom vanaf 9:45) 
Zaterdag 9 oktober 19:00 tot 20:00 uur: Lichtviering 
Dinsdag 26 oktober lezing Stolwijk: 19:00 uur 
Zondag 31 oktober Allerzielenviering (tijdstip volgt) 
Zondag 7 november 9:30 uur: GoedeMorgenKerk 
Zaterdag 13 november 19:00 tot 20:00 uur: Lichtviering  
Vrijdag 24 december 21:00 uur Kerst gebedsviering 
 

 
Familieberichten:  
Overleden: 
 
11 september: Antonius Johannes Jozef Pelgrim in de leeftijd van 73 jaar. 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 
 

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


