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Van de redactie 

In dit nieuwe seizoen wordt weer enthousiast gestart met diverse activiteiten. 
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  



Van de locatieraad  

We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. Wat gaat er allemaal gebeuren? We 
blijven de Peddel uitgeven (met dank aan de redactie) om te proberen u zo veel mogelijk op 
de hoogte te houden.  

Zoals u weet, is ons streven om, met de beperkte middelen die we hebben, de band binnen 
onze geloofsgemeenschap zo levend mogelijk te houden en te proberen zoveel mogelijk te 
voorzien in de wensen van de onze leden. We gaan door met het organiseren van vieringen 
en bijeenkomsten en denken na over welke mogelijkheden we nog meer hebben. Uiteraard 
gaan nog velen door met hun vrijwilligerswerk en dat ondersteunen we uiteraard graag. Is er 
iets wat u graag wilt, laat ons dat dan weten. Ook zullen we proberen u op de hoogte te 
houden van de stand van zaken rond de gebouwen en de Stichting Gemeenschapscentrum 
de Herberg.                  

We wensen u allemaal een vruchtbaar nieuw kerkelijk jaar.  

 
 
Bloemetje van verbondenheid: 

 
 

Het bloemetje van verbondenheid is in augustus  
gegaan naar: 
Mevr. Groen uit de Westerstaeten 

 

 

Vieringen in de kerk of de grote zaal van de Herberg:  

• GoedeMorgenKerk: de zondagen 18 september; 20 november; 15 januari. Aanvang 

09:30 uur  

• Zaterdagvondkerk: de zaterdagen 15 oktober in de kerk (als het te koud is in de grote 

zaal). Aanvang 19:00 uur  

• Zaterdagavond 22 oktober: gebedsviering met Wim Herbers in de kerk (als het te koud is 

in de grote zaal). Aanvang 19.00 uur 

• Daarnaast kijken we op dit moment naar de mogelijkheden voor nog andere 

vieringen.  

 

Vieringen in de Wilgenpas: 

Ook dit jaar zijn er weer regelmatig vieringen in de Wilgenpas die we graag mee 
ondersteunen en organiseren. Let op: Deze vieringen zijn niet alleen maar toegankelijk voor 
de bewoners van de Wilgenpas. Iedereen die dat wil, is hierbij welkom. De planning voor het 
komende halfjaar is als volgt:  



Woensdag 31 augustus om 15.00 uur viering met Dominee Margreet de Bree  

Woensdag 28 september om 15.00 uur viering met Pastor Maarten Smits  

Woensdag 26 oktober om 15.00 uur viering met Dominee Margreet de Bree  

Woensdag 30 november om 15.00 uur viering met Pastor Maarten Smits  

Woensdag 21 december om 15.00 uur gezamenlijke Kerstviering met Pastor Maarten Smits 
en Dominee Margreet de Bree.  

 

Geloven NU 

In de laatste Peddel voor de vakantie hebben geschreven over de bijeenkomsten van 
Geloven Nu die nu 1 seizoen succesvol zijn verlopen. We gaan daarmee door. Daarom 
herhalen we het bericht van voor de vakantie hier nog eens.  

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 eerstvolgende avonden zijn op donderdag 1 september en 6 oktober.  

De eerste bijeenkomst in Westervoort is op 1 september. Daar is in ieder geval nog plaats 
voor 1 of 2 personen. Mocht er meer belangstelling zijn dan gaan we een tweede groep 
opzetten.  

De avonden 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/ e-mail; ehj.janssen@planet.nl Maarten 
Smits, telnr. 06 12623797 /e-mail; m.smits@rkliemers.nl  

 



Pastor Jan Huls 60 jaar priester  

Op 22 juli was het 60 jaar geleden dat pastor Jan Huls tot priester werd gewijd. Een groot 
deel van zijn priesterschap was hij leider van en dienstbaar aan de parochies in Westervoort, 
Duiven, Groessen en Loo. Dit jubileum werd gezien de leeftijd van pastor Huls gevierd in 
kleine kring met familie en goede bekenden. De Locatieraad uit Westervoort bood namens 
de vele parochianen een paar mooie fruitmanden aan die de komende weken regelmatig 
zullen worden bezorgd. Daarnaast ontving pastor Huls veel kaarten waarin parochianen hem 
feliciteerden en hun waardering uitspraken voor het vele goede en inspirerende werk dat hij 
in al die jaren heeft gedaan. Pastor Huls was erg verrast en heeft genoten van alle 

aandacht.  

 

AUGUSTUS oogstmaand  

De naam stamt af van keizer Augustus  

en is ook bekend als oogstmaand.  

Een belangrijks tijd voor de landbouw  

in ons land intensief en kwalitatief hoogstaand.  

 

De gewassen hebben kunnen groeien  

en worden nu van de akkers gehaald.  

Zon en regen waren niet altijd in evenwicht  

hopelijk heeft de inzet van de landbouwer zich uitbetaald.  

 

Overal wordt hard gewerkt  

om de nieuwe oogst veilig te stellen.  

Pas als alles van de akkers is  

kan de ondernemer over het resultaat vertellen.  

 

Was het een goed jaar, of juist wat minder  

het blijft een onzeker bestaan.  

Toch zijn er veel mensen die een mooi product leveren  

en er elk jaar helemaal voor gaan.  

 

Ook wij mensen zijn in zekere zin  

een product van onze opvoeding en ervaring.  

Werden we met zorg en liefde omringd  

dan is een goede uitkomst van de oogst niet snel in het geding.  

 

Voor ons geldt er geen oogstmaand  

maar gaat het om ons hele leven.  

Waarin we zoveel kansen hebben om met liefde  

en onze talenten bij te dragen en een goede oogst te geven. 

Ans Bouwman 

 



Toekomst van kerkgebouw  

Na veel vertraging en uitstel om allerhande redenen is op 30 juni de koopakte van de kerk 
eindelijk formeel gepasseerd bij de notaris. Leasehome BV is nu de eigenaar van de 
gebouwen. Leasehome BV kan nu vol gas aan het werk om haar plannen te realiseren. 
Zoals al eerder vermeld, heeft het parochiebestuur in deze koopakte op laten nemen dat de 
nieuw opgerichte stichting Gemeenschapscentrum de Herberg het recht heeft om een groot 
deel van de begane grond te huren voor activiteiten ten behoeve van de Westervoortse 
bevolking. Daarover zijn inmiddels vergaande afspraken gemaakt tussen de stichting en de 
nieuwe eigenaar. We mogen wel zeggen dat de samenwerking goed is.  

Binnen de afspraken passen o.a. dat er een stiltecentrum blijft, onze geloofsgemeenschap 
gebruik kan blijven maken van de faciliteiten en de stichting er ook voor zorgt dat de 
huisvesting voor de activiteiten van de stichting Inloophuis de Herberg beschikbaar blijft. De 
vereniging van ouderen het Trefcentrum krijgt ook een eigen ruimte op de begane grond.  

Maar dat is natuurlijk nog lang niet alles. Er blijft nog veel ruimte over om activiteiten te 
organiseren voor de Westervoortse samenleving. De vraag is: wat moeten die activiteiten 
worden? Nou, dat gaat de stichting weer vragen aan de Westervoortse samenleving zelf. 
Daarom staan ze op vrijdag 2 september met een vrolijke bus op de Zomerfair: “Westervoort 
in beweging” om daar de mensen te vragen waar Westervoort behoefte aan heeft. Komt u 
ook even langs om te vertellen wat u graag wilt? Maak een praatje en/of stop een briefje in 
de grote brievenbus. De stichting hoopt dat er veel ideeën binnenkomen.  

 

Rabo Clubsupport  

Ook dit jaar organiseert de Rabobank de Rabo Clubsupport actie waarbij een schenking 
wordt gedaan aan organisaties met een goed doel. Wie welk bedrag krijgt wordt grotendeels 
bepaald door de leden van de bank die daarover mogen stemmen. Het bedrag dat wordt 
uitgekeerd aan de vereniging of stichting is afhankelijk van het aantal stemmen dat een 
vereniging of stichting krijgt. Elk lid van de Rabobank mag 3 stemmen uitbrengen op 3 
verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen.  

Stemmen op jouw favoriete vereniging of organisatie kan als Rabo-lid vanaf 5 september t/m 
27 september 2022. We doen hier graag een oproep om zoveel mogelijk deel te nemen aan 
deze stemming en brengen hier ook graag een stemadvies uit. Bij de organisaties waar u op 
kunt stemmen staan:  

- Stichting Gemeenschapscentrum de Herberg. Op dit moment fondsenwerving voor de 
inrichting van de nieuwe ruimtes  

- Stichting Inloophuis de Herberg. U zult begrijpen, deze activiteit kost altijd geld en heeft ook 
u daarvoor nodig.  

- Stichting Lowbudget Bikes, het fietsenproject van Adri van Zundert  

- Stg. Repair Café Westervoort-Duiven, ook gevestigd in een van onze gebouwen  

Om te kunnen stemmen moet men niet alleen een rekening hebben bij de Rabobank maar 
ook lid zijn. Bent u nog geen lid dan kunt u dat als rekeninghouder direct worden door u 



daarvoor aan te melden bij de Rabobank. Het kost niets en heeft verder ook geen 
verplichtingen. We hopen dat vele van u gaan stemmen. 

 

Bijzondere dagen:  
  

Airborne Wandeltocht, zaterdag 3 september 2022  

  
De 'Airborne Wandeltocht' is 's werelds grootste eendaagse wandelevenement dat - sinds 
1947 - ieder jaar op de eerste zaterdag van september plaatsvindt in Oosterbeek. De 
wandeltocht wordt georganiseerd door de Politie Sport Vereniging Renkum.  
  

 

De wandeltocht (herdenkingstocht) is een eerbetoon aan de ruim 
1700 Britse en Poolse militairen die in de slag om Arnhem het leven 
lieten en begraven liggen op de 'Airborne Begraafplaats' in 
Oosterbeek. De opbrengst van de 'Airborne Wandeltocht' wordt 
aangewend om minderdraagkrachtige oud-strijders en 
nabestaanden in staat te stellen over te komen om de 
jaarlijkse Airborne Herdenkingen in en rond Arnhem bij te wonen.  
  
 
 

De 'Airborne Wandeltocht' kent vier afstanden (10, 15, 25 en 40 kilometer) en voert door een 
gedeelte van de Veluwezoom. Aan de wandeltocht doen jaarlijks ruim 32.000 wandelaars 
mee uit meer dan twintig verschillende landen, zowel individueel als in groepsverband. Ruim 
30 muziekkorpsen begeleiden de wandelaars tijdens het vertrek (waarbij een defilé 
plaatsvindt voor het 'Airborne Museum') en bij de feestelijke intocht in de middag.  
                                      

                                          
 
De slag om Arnhem was een grote luchtlandingsoperatie en veldslag tijdens de Tweede 
Wereldoorlog die van 17 tot 25 september 1944 in en rond de stad Arnhem plaatsvond. De 
'Airborne Wandeltocht' vormt het begin van een reeks activiteiten in het teken van 
de Herdenking Operatie Market Garden in de regio.  

  
 
 
 
 

https://www.beleven.org/feest/herdenking_operatie_market_garden
https://www.beleven.org/feest/herdenking_operatie_market_garden


Maria Geboorte,  
donderdag 8 september 2022  
 

 
Maria Geboorte is een Maria-feest in de Latijnse en de Orthodoxe Kerk, jaarlijks op 8 
september en wordt gevierd in o.a. Spanje en Italië.  
Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. De Orthodoxie viert 
'Maria Geboorte' met een aparte liturgie. In de Katholieke Kerk geldt het als feest en wordt 
gevierd zonder octaaf.  
Eerste bronnen, die de viering van Maria's geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. De 
feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek 
H. Anna, Maria's moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd aan 
Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen 
al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen (hoogoctaaf) geworden. Het octaaf werd in 
1955 afgeschaft, terwijl het feest behouden bleef.  
 

De datering op 8 september is ontleend aan de 
traditie. Op basis van deze datum werd later de 
viering van Maria Onbevlekte Ontvangenis bepaald 
(nl. 8 december, 9 maanden voor 9 september).  
 
Weerspreuken  
 
"Op Maria Geboort, trekken de zwaluwen voort."  
 
"Het weer van Lieve Vrouw Geboort, duurt gaarne                                                                                                        
zo vier weken voort."  

  

 
 
 

Agenda  

• GoedeMorgenKerk: de zondagen 18 september; 20 november; 15 januari. Aanvang 

09:30 uur  

• Zaterdagvondkerk: de zaterdagen 15 oktober in de kerk (als het te koud is in de grote 

zaal). Aanvang 19:00 uur  

• Zaterdagavond 22 oktober: gebedsviering met Wim Herbers in de kerk (als het te koud is 

in de grote zaal). Aanvang 19.00 uur 

• Woensdag 31 augustus om 15.00 uur viering met Dominee Margreet de Bree  

• Woensdag 28 september om 15.00 uur viering met Pastor Maarten Smits  

• Woensdag 26 oktober om 15.00 uur viering met Dominee Margreet de Bree  

• Woensdag 30 november om 15.00 uur viering met Pastor Maarten Smits  

• Woensdag 21 december om 15.00 uur gezamenlijke Kerstviering met Pastor Maarten 

Smits en Dominee Margreet de Bree.  

• Geloven NU: 1 september en 6 oktober in de grote zaal, 20.00-21.30 uur 
 

 

 



 
Familieberichten:  
 
Overleden: er zijn geen overledenen 
 
 

 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 
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