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Van de redactie 

Overal starten alle activiteiten weer. Ook in onze locatie komen weer mensen bij elkaar voor 
vieringen, lezingen en andere activiteiten. Hoe mooi is dat! 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt half november. Heb je nieuws voor in de volgende 
nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Thérèse en Gemma  



Brainstormen over “Lokaal Geloven” en een gezonde lokale 

geloofsgemeenschap in Westervoort  

Afgelopen maand is een groep van ca 10 leden van onze geloofsgemeenschap bij 
elkaar geweest om samen te brainstormen over de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap in Westervoort.  
We zijn begonnen met een rondje elkaar nogmaals voorstellen, waarbij de motivatie 
waarom de aanwezigen willen bijdragen aan deze brainstorm centraal stond.  

- Alle aanwezigen vinden een lokale gemeenschap belangrijk en willen daar op 
een of andere manier aan bijdragen.  

- Duidelijk werd dat “Omzien naar elkaar” en “Contact met elkaar” voor allen 
cruciale elementen zijn voor een gezonde lokale gemeenschap.  

- Tijdens de gesprekken werden veel ideeën ingebracht. Rond de ingebrachte 
ideeën werd duidelijk: Steeds blijven nadenken voor wie doen we het? Wat is 
de doelgroep? 

- Blijf realistisch. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? 
 
Er was onvoldoende tijd om alle aspecten en ideeën volledig door te nemen, maar de 
aanwezigen waren duidelijk gemotiveerd om nog een keer door te gaan. Volgende 
bijeenkomst begin november.  
Heeft er iemand een aanvulling of tussentijdse ideeën? Of wilt u zelf meedoen? U 
bent welkom. Gaarne een mail naar ons secretariaat westervoort@rkliemers.nl of 
ehj.janssen@planet.nl . 
Een van de ideeën om het contact met elkaar te onderhouden is om af en toe samen 
een kopje soep te eten in de Herberg. Daaruit is het onderstaande initiatief ontstaan 
dat we van harte bij u aanbevelen. 
 
 

 
 
 
 
 
Om de andere week is er Zondagse Soep in De Herberg. 
Start op 14 november.  
Lekker mee-smikkelen? Tussen 11.30 en 13.15 is de 
deksel van de pan. ’n Bakkie kost € 0,75. 
Liever koffie of thee? Kan ook! 
Aanmelden? Hoeft niet! Kom gewoon, als je zin hebt.  
 

Vragen? Bel Chris: 06-19074359  
 
 
 
De Herberg, Dorpstraat 107, Westervoort, telefoonnr. tijdens openingstijden: 026-312 1879 
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Bloemetje van verbondenheid: 
 
 
Het bloemetje van verbondenheid is in oktober  
gegaan naar: 

Mevr. Ine Kampschreur - Janssen. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vieringen 
 
In de vorige Peddel hebben we al aangegeven dat we de kans om dit jaar nog een 
aantal vieringen te kunnen organiseren in onze kerk met beide handen aangrijpen.  
 

Rozenkrans bidden in de oktobermaand  
Ook de komende donderdagen 21 en 28 oktober is er nog rozenkrans bidden. 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? 
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! 

 
Allerzielen: 
Zondagavond 31 oktober is er om 19.00 uur een Allerzielenviering. Voorganger is 
pastor Maarten Smits. Evenals voorgaande jaren is er de mogelijkheid van bezoek 
aan de begraafplaats na afloop. De begraafplaats zal hiertoe zijn verlicht. Achter in 
de kerk staan grafkaarsen die (tegen een vrijwillige bijdrage) kunnen worden 
meegenomen om bij het graf te plaatsen. 
 
De nabestaanden van parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden krijgen 
een persoonlijke uitnodiging. Zij krijgen dan ook de gelegenheid om het kruisje mee 
te nemen. Maar iedereen is welkom in deze viering.  
 
Na afloop van de viering en het bezoek aan de begraafplaats is er gelegenheid om 
koffie of thee te drinken in de Herberg. Ook hier is iedereen voor uitgenodigd. 
 
Voor deze viering is het mogelijk om intenties aan te vragen. Dat kan via een email 
naar het locatiesecretariaat (westervoort@rkliemers.nl ), een enveloppe in de 
brievenbus bij de Herberg of telefonisch naar 0641260549. 
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Goedemorgenkerk 
Beste medegeloofsgenoten, 
Na een tijd van afwezigheid zal op 7 november weer de Goedemorgenkerk van start 
gaan. Het is een fijne manier van samenzijn, samen een broodje eten, maar ook 
samen bidden en samen in gesprek aan de hand van de lezingen of over 
onderwerpen die leven bij de bezoekers.  
We zullen onze gedachten laten gaan over het volgende thema: 
Elke gedoopte heeft de opdracht om van zijn/haar geloof te getuigen en het geloof te 
verkondigen. 
St. Willibrordus deed dat in zijn tijd op zijn manier.  
De leerlingen van Jezus in hun tijd op hun manier.  
Hoe is dat in onze tijd?  
Voor mensen nu? 
Maak je in je leven van die inspirerende mensen, getuigen, verkondigers, mee?  
Voelen wij ons zelf ‘getuigen’?  
Heeft ‘corona’ ons tot meer of juist minder getuigen gemaakt? Durven wij openlijk 
over ons geloof te praten? 
Wat hebben wij nodig om moediger te worden? 
We steken een kaarsje op, bij wijze van persoonlijke voorbede. De kaarsjes zetten 
we bij de Paaskaars en na de Goedemorgenkerk in het stiltecentrum bij Maria. We 
luisteren naar meditatieve muziek in een zaal die sfeervol is aangekleed met 
bloemen en kaarsen.  We gaan er samen weer een mooi begin van de zondag van 
maken. Het duurt ongeveer tot 10.45 uur. 
Dus beste mensen: Weet u hartelijk welkom zondag 7 november 9.30 uur in de 
zaal! 
 
Vriendelijke groet, het team van de Goedemorgenkerk 
 

Lichtviering zaterdag 13 november  
Nu de maatregelen rondom corona zijn versoepeld, is er na de lichtviering weer 
gelegenheid om na afloop een kopje koffie te drinken.in de Herberg. Uiteraard blijven 
we voorzichtig, maar met een kleine groep mensen is het goed mogelijk om 
voldoende afstand te houden. Bovendien is er een goede ventilatie in de Herberg. 
 
 

Kerstmis  
Op Kerstavond, vrijdag 24 december kunnen we samen kerst vieren in onze kerk. De 
voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang.  
Vorig jaar dachten we dat het de laatste keer was dat we de kerststal konden 
opbouwen. Veel mensen hebben toen gebruik gemaakt van de gelegenheid de 
kerststal en de kerk in kerstsfeer nog een keer te bezoeken. Vanwege allerhande 
redenen krijgen we dit jaar de kans om dat nog een keer te herhalen en daar maken 
we graag gebruik van. 
 
We bouwen ook dit jaar de kerststal op en zullen proberen een deel van de 
kerstdagen de kerk open te stellen.  
 
Op kerstavond om 21:00 uur organiseren we een kerstviering (gebedsviering).  
Voorganger is Wim Herbes. Het Werenfriduskoor is officieel gestopt maar zal deze 



avond de viering toch opluisteren. De opzet zal zijn: samen heerlijk alle bekende 
kerstliederen te zingen.   
 
Nadere gegevens volgen in volgende edities van de Peddel. 

 
 

 

 
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. 
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. 
 
 

 
 
Ondersteun onze goede doelen door te stemmen.  
 
De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 is weer van start gegaan! 
Stemmen 
Leden van Arnhem en Omstreken kunnen via de Rabo App of Rabo Online 
Bankieren van 4 t/m 25 oktober hun stem uitbrengen op de deelnemers die zij een 
warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te 
hoger de bijdrage die de club ontvangt. 
Op wie kunt u stemmen?U kunt stemmen op elke deelnemer die u wenst, maar wij 
bevelen natuurlijk wel speciaal die deelnemers aan die dicht bij ons staan. 

- Stichting Inloophuis de Herberg 



- Stichting Lowbudget Bikes de Liemers. Het fietsenproject opgezet door 

Adri van Zundert. 

- De Zonnebloem afdeling Westervoort 

- Stichting Repaircafé Westervoort-Duiven 

Want elke stem telt!  

 

 

 
Terugblik  
 
Vandaag waren we in onze kerk 
met een fotograaf en journalist. 
Door hun reacties voelden we heel sterk 
wat we de laatste tijd hebben gemist. 
 
Zoals een viering met veel mensen samen 
een lichte geur van wierook, de kerk verlicht. 
De prachtige gebrandschilderde ramen 
het beeld van Maria in zacht kaarslicht.  
 
Zoveel samen gebeden en gezongen 
een gemeenschap die naar elkaar omziet. 
Een bloemetje van verbondenheid bezorgd 
als steun bij het verwerken van verdriet. 
 
Zoveel paren getrouwd, kinderen gedoopt 
jongeren gevormd en kinderen aangenomen. 
Een levendige kerk en wie had niet gehoopt 
dat er zo nog wat jaren zouden komen. 
 
 

Het mooie orgel en de dubbele galerij 
de fotograaf vindt het prachtig. 
De foto’s maken hem en ons blij 
we kijken met andere ogen, waarachtig. 
 
Wat zal er overblijven van onze gemeenschap 
houden we nog iets in stand? 
Wat wordt nu de volgende stap 
de toekomst ligt niet in onze hand. 
 
Ans Bouman 

 
 
 

 

 



De digitale adventsretraite 2021 van de jezuïeten.  
 

In onze parochie en geloofsgemeenschap hebben diverse mensen goede ervaringen 
met het zogenaamde Ignatiaans bidden. Daarom ook in onze nieuwsbrief meer 
informatie hierover.   
 
“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021.  
De retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 
december. Het is de vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is 
geschreven door jezuïet Jan Stuyt. 
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met 
Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel 
vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven. 
Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De decembermaand is voor veel 
mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet 
overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden 
op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door 
Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij 
mensen op bezoek als zij zich daarvoor openstellen.” 
U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.ignatiaansbidden.org. 
 
Aantal deelnemers 
Er nemen ruim 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen deel aan deze 
vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. 
Het gebedstraject volgt de traditionele adventstijd, dit jaar van zondag 28 november 
tot zaterdag 25 december. 
Hoe? 
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 
www.ignatiaansbidden.org Ze ontvangen gedurende de periode van advent dagelijks 
een gebedsmail. 
Inspiratie 
De retraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.  
Een productie van www.ignatiaansbidden.org 
Ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 
40-dagentijd. Het doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in 
het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun 
leven. 
 

 

 

Bijzondere dagen 

Zondag 31 oktober: Dag van de Stilte 

Een feestdag in Nederland. 

In Nederland vindt jaarlijks de 'Dag van de Stilte' plaats op de laatste zondag van 

oktober, de dag waarop de wintertijd ingaat. We hebben op deze dag een uur extra. 

Dit uur kunnen we gebruiken voor stilte. 

http://www.ignatiaansbidden.org/
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Nederland
https://www.beleven.org/feest/wintertijd


Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal. Zij verbindt mensen met 

elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.  

Op de 'Dag van de Stilte' worden er verspreid over het hele land, allerlei activiteiten 

rond het thema stilte georganiseerd. Het doel van de jaarlijkse terugkerende 

themadag is om de waarde en werking van stilte en innerlijke rust onder de aandacht 

te brengen bij een zo breed mogelijk publiek. 

Op de laatste woensdag van april wordt de Internationale Dag tegen 

Lawaai gehouden. 

 
Maandag 1 november: Allerheiligen  

Allerheiligen is een christelijke feestdag - jaarlijks op 1 november - waarop alle 

heiligen (ruim honderdduizend) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden 

vereerd en herdacht. 

Een heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden 

personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd. 

 

 

 

Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd. Op Allerzielen (2 november) worden 

alle gestorvenen herdacht. Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de 

rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde 

komen. 

De Byzantijnse kerk kende in de vierde eeuw al een gedenkdag op 13 mei voor alle 

heilige martelaren. Deze dag werd waarschijnlijk in de zevende eeuw in de rooms-

katholieke kerk overgenomen. In de achtste eeuw werd de dag uitgebreid tot 

feestdag voor alle heiligen. Paus Gregorius IV riep deze dag in 837 uit als algemene 

en officiële rooms-katholieke gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast 

op 1 november. 

De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op Allerheiligenavond. 

Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween of "All Hallows' eve(ning)" 

genoemd. 

 

https://www.beleven.org/feest/internationale_dag_tegen_lawaai
https://www.beleven.org/feest/internationale_dag_tegen_lawaai
https://www.beleven.org/feest/allerzielen
https://www.beleven.org/feest/halloween


Rooms-katholiek feest 

Bij de kerkelijke viering van Allerheiligen wordt het thema van het einde der tijden 

behandeld. Er worden missen opgedragen aan alle heiligen en kerkhoven bezocht. 

Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en als voorbeeld 

gesteld voor een goed christelijk leven. 

Op de avond vóór en de middag en avond van Allerheiligen worden voorbereidingen 

getroffen voor het feest van Allerzielen op 2 november. In alle rooms-katholieke 

streken worden de kerkhoven schoongemaakt en met bloemen versierd. 

In Engeland heeft Halloween zich sinds de Reformatie in zestiende eeuw als 

wereldlijk feest verder ontwikkeld en nadat het door (Ierse) kolonisten naar Amerika 

was overgebracht, heeft het zich de laatste decennia van daaruit weer over Europa 

verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te 

maken. 

In de Protestantse kerk wordt Allerheiligen niet gevierd, omdat ze heiligenverering 

afwijst. Dit gebeurde dus na de Reformatie, de periode waarin mensen als Luther en 

Calvijn en grote groepen rond hen zich afscheiden van de traditionele katholieke kerk 

(de Beeldenstorm).  

 

Wereldlijke feestelijkheden en gebruiken 

1 november is tot in de twintigste eeuw ook een belangrijke kalenderdag geweest in 

het dagelijks leven, vooral van boeren en kooplieden. In de agrarische wereld was 1 

november het begin van het winterseizoen en van de werkzaamheden binnenshuis 

(november is slachtmaand), de datum waarop de kachel en de winterkleren weer van 

zolder werden gehaald. 

Verder was 1 november de dag waarop lonen werden uitbetaald, nieuwe 

pachttermijnen ingingen en knechten en meiden in dienst traden. Ook de 

najaarsmarkten werden vaak op 1 november gehouden. Behalve voor het doen van 

winterinkopen was een bezoek aan de najaarsmarkt ook een gelegenheid om uit te 

gaan. In Winschoten wordt nog altijd Allerheiligenmarkt (Adrillenmarkt) gehouden. 

 

Weerspreuken Allerheiligen 

"Houden de kraaien voor Allerheiligen school, zorg dan voor hout en kool." 

"Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed." 

"Met Allerheiligen vochtig weer, sneeuwbuien volgen keer op keer." 

"Brengt Allerheiligen de winter aan, dan doet Martinus (11 nov.) de zomer staan." 

"Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn." 

"Na het zomertje van Allerheiligen, kan u voor de winter niet beveiligen." 
 

 
 

 

https://www.beleven.org/feest/allerzielen
https://www.beleven.org/feest/halloween
https://www.levenderfgoedgroningen.nl/alle-verhalen/de-adrillenmarkt-in-winschoten
https://www.beleven.org/feest/sint_maarten


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 

 

 

Mededelingen 
 
Teun Berndsen Vredenburgstraat 39a heeft op 26 september de eerste heilige 
communie ontvangen. 

 

 

Agenda  
 
Donderdagmorgen 20 en 27 oktober: 10.00 uur Rozenkrans bidden in de kerk. 
 
Zondag 31 oktober: 19.00 uur Allerzielenviering, voorganger pastor Maarten Smits 
 
Zondag 7 november: 9.30 uur Goedemorgenkerk 
 
Zaterdag 13 november: 19.00 uur lichtviering 
 

 
 
Familieberichten:  
 
Overleden: 
 
6 oktober: Thea Lentjes - Messing in de leeftijd van 67 jaar, 
 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 

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