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Van de redactie 

De redactie heeft nog voldoende nieuws ontvangen om vóór de vakantie nog een Nieuwsbrief 
uit te laten komen.  
De volgende nieuwsbrief verschijnt na de vakantie, eind juli of augustus afhankelijk of er 
genoeg nieuws te vermelden valt . Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief mail dan 
naar peddelredactie@hotmail.com 



Bloemetje van verbondenheid: 

 
 
Het bloemetje van verbondenheid is in juni twee maal er 
uit gegaan, namelijk naar:  
De heer Hugo Staring. 
De heer J.v.d. Meer. 
 
 
 
 
 
 
 
OPROEP: 
De dames die het bloemetje van Verbondenheid bezorgen zouden graag horen als 
er in onze Geloofsgemeenschap iemand (ernstig) ziek is, deze persoon ontvangt dan 
een bloemetje, nu horen wij dat soms niet of pas heel erg laat. 
Graag via de locatieraad melden bij Thea Bloemberg tel. 0683891364 of bij  Leny 
Jansen, tel. 0641260549 
 
 
 
 

Vieringen, 
  
We zijn alweer druk bezig geweest met het opstellen van een programma voor de 
tweede helft van de vakantie. We proberen in ieder geval om minimaal 1 of 2 maal 
per maand een activiteit of viering te hebben in Westervoort. Voorlopig lijkt dat gelukt.  
 
Op zondag 17 juli, om 9:30 uur is er een GoedeMorgenKerk, in de grote zaal van de 
Herberg. 
 
In Augustus is er GEEN Goedemorgen of Zaterdagavondkerk i.v.m. Vakanties in 
Westervoort.  
 
Na de vakantie starten we weer. Daarvoor hebben we in ieder geval het volgende 
programma: 
  

 GoedeMorgenKerk: 18 september; 20 november; 15 januari 
 Zaterdagvondkerk: 15 oktober; 10 december 
 Kerstmis: een andere werkgroep heeft plannen om in Westervoort een viering 

met Kerstmis te organiseren 
 Daarnaast zijn we in overleg of we nog meer activiteiten/vieringen kunnen 

plannen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan oktober de Mariamaand. 
  
We houden u op de hoogte. 
  



 

GOEDEMORGENKERK 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 17 juli, 09:30 uur 
Geloofsgemeenschap St.Werenfridus Westervoort 

 
Het thema is dit keer het verhaal van Marta en Maria (Lucas 10,38-42) 
U bent allen weer van harte welkom. 
 
 
 

Geloven NU 
 
Wat betekent het geloof in onze tijd en in een snel veranderende wereld? 
Aan de hand van een verhaal uit de Bijbel kijken we of deze teksten een interessante 
leidraad kunnen zijn voor een gesprek.  
De meesten van ons hebben niet geleerd en zijn niet gewend om over het geloof te 
praten. Er lijkt een drempel te zijn om ons daarover te uiten. Toch kan het verrijkend 
zijn om de gedachten en zienswijzen van anderen te horen en aan die van jou te 
toetsen. In de praktijk blijkt dat deze zomaar een eyeopener kunnen zijn. Je neemt er 
wat van mee. 
 
Pastoraal werker Maarten Smits begeleidt deze avonden, die in principe op de 
eerste donderdag van de maand plaatsvinden. Bent u ook benieuwd naar wat het 
geloof juist NU ons kan brengen, dan bent u van harte welkom. Kom eens een avond 
en luister en ervaar hoe de gesprekken verlopen.  
Het zijn bijeenkomsten in een prettige, open en ongedwongen sfeer, waar ieders 
bijdrage gewaardeerd wordt. 



De eerst volgende bijeenkomsten zijn op donderdag 1 september en 6 oktober en 
worden gehouden in de Grote vergaderzaal van de Herberg naast de 
St.Werenfriduskerk, Dorpstraat 107, Westervoort. We starten om 20:00 uur en 
sluiten af om 21:30 uur. 
  
Aanmelden kan bij: Ed Janssen telnr. 06 17596543 / email: ehj.janssen@planet.nl 
Maarten Smits, telnr. 06 12623797 / email: m.smits@rkliemers.nl 
 
 
 
 

Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker. 
 
 

Vrijwilligers gaan door. Ook in Westervoort. 
 
Op 19 maart was er een bijeenkomst om afscheid te nemen van vrijwilligers waarvan 
het werk ophield na het aan de eredienst onttrekken van de kerk. Maar dat betekent 
natuurlijk niet dat er geen vrijwilligers meer actief zijn in onze geloofsgemeenschap. 
Gelukkig niet, want de geloofsgemeenschap en de parochie gaan gewoon door. Op 
een andere manier, maar wel door. En dat betekent dat er nog steeds veel werk 
wordt verzet. Voor deze vrijwilligers was er op zaterdag 11 juni een bijeenkomst in de 
Herberg waar aandacht, gezelligheid, communicatie en vooral contact voorop 
stonden. Van de 46 uitgenodigde vrijwilligers konden er wel 34 aanwezig zijn, wat 
een goed gevulde zaal in de Herberg opleverde. Koffie of thee, appelgebak, daarna 
een drankje met een hapje, maar vooral elkaars aanwezigheid. Duidelijk weer een 
geslaagde middag. Alle vrijwilligers ontvingen als dank een doosje Merci. (Bij de 
vrijwilligers die niet aanwezig konden zijn, is dat thuisbezorgd). Hieronder een 
impressie van de middag. 
 

 

 
 
  



 

Pastor Jan Huls 60 jaar priester 
 
 
 
Op 22 juli a.s. is het 
60 jaar geleden dat 
pastor Jan Huls tot 
priester werd gewijd. 
Een bijzondere 
mijlpaal die we als 
geloofsgemeenschap 
toch niet ongemerkt 
voorbij kunnen laten 
gaan. Pastor Jan 
Huls heeft heel veel 
jaren, ook nog na zijn 
emeritaat, zijn leven 
ten dienste gesteld 
aan onze 
gemeenschap.  
 
Daarmee heeft hij 
wezenlijk bijgedragen 
aan het welzijn van 
onze gemeenschap 
en van veel 
individuele mensen.  
Maar gezien de kwetsbare gezondheid van pastor Huls zullen we onze waardering 
en dankbaarheid wel op gepaste wijze moeten laten blijken. 
De Locatieraad zal namens de geloofsgemeenschap een mooie bos bloemen met 
een dank je wel bezorgen. Misschien is het een idee dat mensen die dat willen hem 

een kaart met goede wensen sturen op deze 
dag. 
Bijgaand een recente foto van pastor Huls 
(ja, hij heeft geen bril meer nodig na de 
recente staaroperatie) en van de oorkonde 
van zijn priesterwijding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gedicht  
 
Pastor Jan Huls, 60 jaar Priester        1962-2022 
 
Herder zijn van een parochie 
het is hem op het lijf geschreven. 
Omzien en zorg voor zijn parochianen 
dat bepaalde voor een groot deel zijn leven. 
De langste periode van zijn ambt 
was hij pastor in Westervoort. 
Maar ook in de buurtparochies was hij actief 
altijd present, wie heeft niet van pastor Huls gehoord. 
 

 
Zijn 25-jarig Priesterjubileum   
ging zeker niet ongemerkt voorbij. 
Het stond in het teken van hulp aan Zanatepec 
en de arme parochianen in Mexico zijn blij. 
Ook zijn 50-jarig Priester jubileum 
was een mooi  feest op een prachtige dag. 
Pastor Jan Huls werd verrast met een fijne fiets 
waar het dorp hem nog vaak op zag. 

 
Voor zichzelf vraagt hij weinig 
zijn voetprint op onze aarde is klein. 
Altijd in verbinding met zijn Schepper 
zo kan hij er voor veel anderen zijn. 
Was er in de parochie of dorp iets te vieren  
dan toonde hij belangstelling. 
Stak vrijwilligers een hart onder de riem 
want wat was er veel verandering. 
 
Veel mensen was hij tot steun 
dikwijls onopvallend op de achtergrond. 
Nu kijken parochianen naar hem om 
zo fijn dat hij in ons dorp blijven kon. 
Vaak kwamen we hem al wandelend tegen 
goed om in beweging en buiten te zijn. 
En ook al overvalt de regen hem soms 
dan worden de rondjes gewoon wat klein. 
 
Na zijn emeritaat als pastor/priester 
verhuist Jan Huls naar een appartement. 
Een grote stap als hij de pastorie verlaat 
al bleef de omgeving vertrouwd en bekend.  
We wensen hem van harte mooie jaren 
in een zo goed mogelijke gezondheid. 
In het dorp waar hij zo lang onze pastor was 
zullen we de vele mooie herinneringen bewaren. 

Ans Bouman 



Inloophuis de Herberg bestaat 10 jaar  
 
10 jaar Inloophuis De Herberg, dat was reden voor een feestje. De feestweek startte 
op dinsdag 14 juni met een ontbijt voor bezoekers en vrijwilligers. Coördinator 
Jacqueline Schilling verwelkomde iedereen, waarna er een schilderij werd onthuld. 
Dit schilderij werd begonnen door één van de oudere vrijwilligsters en afgemaakt 
door iemand van de nieuwe generatie. Dit kunstwerk heeft als thema verbinding. 
Verbinding is waar het Inloophuis voor staat. Verbinding tussen mensen uit het dorp, 
ongeacht geloof of afkomst. Daarbij staat ontmoeten en delen centraal. 

Het was een gezellige ochtend waar ook de 
oprichters van het Inloophuis vertegenwoordigd 
waren. Pastor Huls kon bij het ontbijt aanwezig 
zijn en nam het eerste exemplaar van de glossy 
over 10 jaar Inloophuis in ontvangst. Pastor Ria 
Doornbusch kon helaas niet aanwezig zijn maar 
heeft de aanwezigen toch via een video 
toegesproken. Zij schoof vrijdag 17 juni bij de 
vrijwilligersavond aan.  
 
 
 
 
 
 
Deze zeer geslaagde vrijwilligersavond werd 
opgeluisterd door een bezoek van koning Willem-
Alexander en zijn vrouw Maxima.  

En het Inloophuis zou het Inloophuis niet zijn als er niet uitgedeeld zou worden. 
Vanuit een anonieme gift kregen 
mensen een boodschappenbon en 
vanuit de Westervoortse Werkgroep 
van de PCI een mandje met fruit. Om 
het pakket compleet te maken voegde 
het Inloophuis een mooie roos toe. 
Donderdag was het tijd voor een lunch 
voor mensen vanuit de politiek en 
sociaal werk.  
 
 
 
 
  



Ouderenontmoetingsdag zaterdag 17 september 
 
Op zaterdag 17 september wordt er van 13:30 tot 17:30 uur een ouderen 
ontmoetingsdag gehouden in zalencentrum de Meent (Prinses Margrietstraat 3-A te 
Angerlo)Het thema van deze dag is THUIS IN DE LIEMERS. 
 
Er is plaats voor 120 personen, aanmelden is verplicht en kan tot 14 augustus.  
Ook kunt u zich inschrijven via de inschrijfformulieren in het Stiltecentrum en deze 
zijn ook verkrijgbaar bij Leny Jansen. Ingevulde formulieren mogen ook in de 
brievenbus bij Leny Jansen worden ingeleverd. 
 
Het programma: 

 Inloop met koffie/thee en traktatie 

 Welkom 

 Eucharistieviering 

 Pauze: koffie, muzikaal intermezzo en verloting 

 Gastspreker: Henk van Aalten (met muzikale begeleiding van Joop Boxtart) 

 Kopje soep met breed  

Voor meer informatie zie het artikel in de OP WEG. 

 
 
Boeken- en kunstmarkt in de Protestantse kerk van Westervoort 
 
Zaterdag 25 juni is er een boeken- en kunstmarkt in de Werenfriedkerk, Dorpstraat 
61 te Westervoort. Diverse schilderijen, LP’s en boeken worden te koop 
aangeboden. Er zijn prachtige boeken bij over kunst, reizen, historie en sprookjes, 
maar ook romans en naslagwerken. Voor elk wat wils dus. De markt is te bezoeken 
van 10:00 tot 16:00 uur.  
 
De aanleiding van deze markt is heel bijzonder. Op 23 januari jl. is Marijke Caruso-
Jonker overleden. Zij was lid van de Protestantse kerk en ze bezat een omvangrijke 
boeken- en kunstcollectie. Deze collectie, die uitgebreid is met bijdragen van  onze 
gemeenteleden, mogen wij tijdens de markt te koop aanbieden. 
 
De opbrengst gaat naar een doel dat Marijke’s instemming zou hebben gehad: 
Stichting De Vrolijkheid. Deze stichting zet zich in voor kinderen in Nederlandse 
asielzoekerscentra. Ze organiseert creatieve activiteiten zoals dans, theater en 
muziek, om zelfvertrouwen te ontwikkelen én om even kind te kunnen zijn.  
 
Het wordt een gezellige markt waarvan de opbrengst naar een mooi initiatief gaat. U 
bent van harte welkom! 
Voor meer info: Anne tel. 0263112523 of Hetty tel. 0263119426 

 
  



 

Bijzondere dagen:  
 
zaterdag 9 juli 2022: Internationale Dag voor de Vernietiging van Vuurwapens 
Op initiatief van de Verenigde Naties wordt sinds 2001 op 9 juli de 'Internationale 
Dag voor de Vernietiging van Vuurwapens' (International Gun Destruction Day) 
gehouden. 
Deze dag is in het leven geroepen om ons bewust te maken van de dreiging en 
gevaren die slecht beveiligde en (illegale) handvuurwapens vormen voor onze 
dagelijkse veiligheid. Om de 'Internationale Dag voor de Vernietiging van 
Vuurwapens' extra aandacht te geven worden in verschillende landen op 9 juli alle 
verouderde en in beslag genomen wapens vernietigd. 

 
 
vrijdag 15 juli 2022: Wereld Jonge Talentendag 
World Youth Skills Day (WYSD). De talenten van jongeren worden nog niet genoeg 
benut. Onder jongeren heerst een hogere werkloosheid dan bij ouderen. Op deze 
dag worden evenementen georganiseerd om het bewustzijn van het belang om 
talenten te ontwikkelen te verhogen. 
 
De World Youth Skills Day, die in 2014 door de Algemene Vergadering werd 
aangewezen, is een gelegenheid voor jongeren, instellingen voor technisch en 
beroepsonderwijs en opleiding en belanghebbenden uit de publieke en particuliere 
sector om het belang te erkennen en te vieren van het toerusten van jongeren met 
vaardigheden voor een baan, fatsoenlijk werk en ondernemerschap. 
Terwijl de jeugdbevolking tussen 1997 en 2017 met 139 miljoen groeide, kromp de 
beroepsbevolking van jongeren met 58,7 miljoen. 
Wist je dat: 

 Bijna twee op de vijf jonge werknemers in opkomende en zich ontwikkelende 
economieën leven van minder dan 3,10 dollar per dag. 

 Jongeren van 15-24 jaar nog zwaarder zijn getroffen door de COVID-19-crisis dan 
volwassenen. Wereldwijd is de werkgelegenheid voor jongeren in 2020 met 8,7 
procent gedaald, vergeleken met 3,7 procent voor volwassenen. 

 Jonge vrouwen zijn bijzonder hard getroffen door de COVID-19-pandemie in 
vergelijking met jonge mannen. 

 Vóór de crisis had 22 procent van de jongeren geen baan, geen onderwijs of opleiding 
(NEET), een op de zeven jonge mannen en een op de drie jonge vrouwen. De daling van 
de werkgelegenheid als gevolg van de COVID-19-crisis is niet gecompenseerd door 
terugkeer naar onderwijs en opleiding. Het NEET-percentage is dan ook in veel landen 
gestegen en blijft hoger dan voor de crisis. 
 
Meer informatie (externe link):  un.org  
 
 
 

 



Agenda  

Zaterdag 25 juni boeken- en kunstmarkt in de Werenfriedkerk , Dorpstraat 61, van 
10:00 tot 16:00 uur 

Zondagmorgen 17 juli is er om 9.30 uur weer Goedemorgenkerk in de Herberg. 

In augustus is er geen viering 

Na de vakantie staan de volgende vieringen gepland 

 GoedeMorgenKerk: 18 september; 20 november; 15 januari  
 Zaterdagvondkerk: 15 oktober; 10 december  
 Kerstmis: een andere werkgroep heeft plannen om in Westervoort een viering 

met Kerstmis te organiseren.  

 
Donderdag 1 september en 6 oktober :Geloven Nu, om 20:00 uur in de Herberg, 
vooraf aanmelden 
 
Vrijdag 22 juli, Pastor Huls 60 jaar priester 
 
Zaterdag 17 september ouderen ontmoetingsdag in zalencentrum de Meent (prinses 
Margrietstraat 3A te Angerlo (aanmelden verplicht, dit kan tot 14 augustus. 

 
Alle agendapunten zijn onder voorbehoud en blijven afhankelijk van 
Coronamaatregelen 

 

 

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

 


