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Van de redactie 

In deze nieuwsbrief staat een mooi gedicht van Ans waarin de schrijnende situatie in de 
wereld door klimaatverandering en oorlog gevolgen heeft voor de mensen die er wonen.  
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  



Van de Locatieraad 
 
Het nieuwe seizoen is begonnen, werkgroepen en vrijwilligers komen weer bij elkaar 
en de eerste activiteiten hebben plaatsgevonden. In deze Peddel wat meer details 
over de vieringen tot aan de kerst en informatie voor ouderen en over het 
kerkgebouw. 
 

Vieringen: 
 GoedeMorgenkerk, zondag 18 september in de Herberg. Het thema van deze 

viering is Betrouwbaarheid en eerlijkheid.  
We lezen daarvoor: Lucas 16,1-13. Een gegeven belofte of een gedane 

toezegging daadwerkelijk nakomen is het hoofdkenmerk van betrouwbaarheid. 

Betrouwbaarheid heeft ook met eerlijkheid te maken. In de mate dat iemand 

eerlijk en geloofwaardig is, wordt hij/zij als betrouwbaar ervaren. Gebruik van de 

machtspositie leidt bij sommige mensen tot onbetrouwbaarheid, zowel wat hun 

goederen betreft als hun manier van handeldrijven. Het is juist tegen deze 

handelswijze dat Jezus reageert in het Lucas evangelie. Uiteraard is iedereen 

daar van harte welkom. 

 Zaterdagavondkerk 15 oktober om 19.00 uur in de kerk. Het thema van deze 
viering wordt: Eerlijk verdeeld?  

 Op 2 november is er weer een Allerzielen herdenkingsviering in de kerk met na 
afloop bezoek aan het kerkhof. Het kerkhof zal voor deze gelegenheid weer 
speciaal worden verlicht. 

 Tijdens de Advent houden we in de kerk een serie van 3 Adventsvieringen op 
dinsdagavonden. 

 Aan plannen voor vieringen rond de Kerst wordt nog gewerkt. Het resultaat 
hiervan leest u in de volgende Peddel 

Gezien de zo sterk gestegen energiekosten wijken we bij te koud weer uit naar de 
Herberg.  
 
Vieringen in de Wilgenpas: 
Woensdagmiddag 28 september 15.00 uur. Viering met pastoraalwerker Maarten 
Smits 
Woensdagmiddag 30 november 15.00 uur. Viering met pastoraalwerker Maarten 
Smits 
Woensdagmiddag 21 december 15.00 uur. Gezamenlijke Kerstviering in de 
Wilgenpas, met dominee Margreet de Bree, en pastor Maarten Smits. 
 
Vieringen in de kerk en de Herberg 
Zaterdagavond 15 oktober om 19.00 uur Zaterdagavondkerk in de kerk, (Werkgroep) 
Zaterdagavond 22 oktober om 19.00 uur Gebedsviering, met Wim Herbes in de kerk,  
Woensdagavond 2 november om 19.00 uur Allerzielen herdenkingsviering, met 
daarna bezoek aan het (verlichte) kerkhof. 
Zondagmorgen 20 november om 9.30 uur Goedemorgenkerk in de Herberg 
(Werkgroep). 
Dinsdagavonden 6-13-20 december om 19.00 uur Adventsvieringen met Wim Herbes 
in de kerk. 
 



Gemeenschapszin 
 
Een van de manieren voor omzien naar elkaar is dingen, die soms overbodig zijn (maar 
dat hoeft niet), ter beschikking te stellen aan anderen die het goed kunnen gebruiken. 
Een manier daarvoor is: 
 
De mand in het Stiltecentrum 
 
Hier kunt u nog steeds elke dag tijdens de 
openingsuren spullen inleveren in de mand 
die daar staat. De mand wordt regelmatig 
geleegd door diaken Adri van Zundert die 
zorgt dat het bij de juiste mensen komt. 
Zoals we allen weten is dat op dit moment 
weer meer dan ooit welkom bij veel mensen.  
Van harte aanbevolen. 
 

 

Toekomst van het kerkgebouw 
Op vrijdag 2 september stond de stichting Gemeenschapscentrum de Herberg met 
een vrolijke bus op de Zomerfair: “Westervoort in beweging”. Daar is aan de 
Westervoortse samenleving zelf gevraagd: Waar heeft u behoefte aan? Welke 
activiteiten moeten er komen in de ruimte die beschikbaar komt? 
 

 
 
Daar is erg positief op gereageerd en er zijn veel suggesties binnen gekomen. Maar 
dat niet alleen. Er meldden zich ook mensen aan die in de toekomst hier actief aan 
willen meewerken. Prachtig want het bestuur kan dat niet allemaal alleen. Heeft u 
nog een idee of een wens of wilt u zelf iets organiseren? Ook vrijwilligers die actief dit 
werk willen ondersteunen zijn van harte welkom. De stichting 
Gemeenschapscentrum de Herberg hoort het graag.  



Rabo ClubSupport 
Vorige keer hebben we u geïnformeerd over 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 nog t/m 
27 september 2022. We doen hier graag nogmaals een oproep om zoveel mogelijk 
deel te nemen aan deze stemming. 

- 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 
- Stichting. 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 velen van u gaan stemmen. 
 
 

Informatie voor ouderen 

Nieuws van de K.B.O. Afdeling Westervoort 

Zoals voor “de corona-tijd” zijn we van plan om weer iedere maand samen te komen. 
Op verzoek van een aantal trouwe bezoekers: op een woensdagmiddag. In het 
vorige seizoen hadden we de afwisseling van bingo en van lezingen, zoals van de 
fysiotherapeut en medewerkers van het gemeentelijke ‘sociaal domein’, speciaal voor 
ouderen. Voor deze mensen en voor ons was het een teleurstelling dat er maar zo 
weinig leden kwamen. Daarom durven we voorlopig geen sprekers meer te vragen 
en gaan we nu eerst maar eens starten met een bingo-middag met leuke prijzen. De 
kaarten kosten € 2,50 per stuk en daarvoor kunt u de hele middag spelen. Het eerste 
kopje koffie/thee is gratis. 

Dus kom allemaal op 21 september a.s. naar “De Bult”, Koeweide 116. We beginnen 
om 14.00 uur en het duurt tot uiterlijk 16.30 uur. Omdat we nog altijd met corona te 
maken hebben moet u zich wel even telefonisch aanmelden voor 12 september a.s. 
We vragen dan uw telefoonnummer zodat we u kunnen bereiken als de middag niet 
kan doorgaan. 
Ook als u geen lid van de K.B.O bent, bent u welkom om eens te komen kijken en 
mee te doen. 



Het lidmaatschap kost trouwens € 22,- per jaar en daarvoor krijgt u o.a. ook 
maandelijks het mooie blad met veel informatie speciaal voor 55 plussers. 
 
Hartelijke groeten van de activiteitencommissie 
Jos en Elly Lemmen Telefoon 06 11126019 of Telefoon 06 57332405. 
 
 

“Elke week kijk ik uit naar de activiteiten in het Trefcentrum” 
 
De Vereniging voor Ouderen in Westervoort telt ongeveer 230 leden. 
Alle 55-plussers worden hierbij uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen in 
het gezellige Trefcentrum. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen en zo’n 20 
vrijwilligers zorgen ervoor dat alles reilt en zeilt in het Trefcentrum. Het aantal 
vrijwilligers is tijdens de Corona flink teruggelopen. Elke nieuwe vrijwilliger is dan ook 
zeer welkom! 
Doordeweeks zijn er elke dag activiteiten waar de leden tegen een vergoeding aan 
deel kunnen nemen. Tekenen, koersbal, bridgen, yoga, klaverjassen, jokeren, 
biljarten, gym, herensoos, koor en bloemschikken. Voor de leden is er ook nog een 
extra programma waaronder bingo, muzikaal optreden, Kerstviering en 
Nieuwjaarsinloop. En dit alles onder de paraplu van het Trefcentrum.  
Voor iedereen is er wel iets leuk te doen of samen met anderen te ondernemen. De 
consumptieprijzen zijn laag en we hopen dat te kunnen handhaven: € 1 voor 
koffie/thee, € 1,50 voor limonade en € 1,75 voor een biertje of wijntje. Kom daar nog 
maar eens om tegenwoordig! Sinds kort hebben we weer een website, waar u de 
nodige informatie kunt vinden. Daar staan ook de tijden van de diverse activiteiten. 
Op die tijden kunt u gerust eens binnen lopen om te ervaren hoe het eraan toegaat.  
Wij zijn gevestigd aan de Dorpsstraat 102, de plek waar de vereniging al  zo’n 41 jaar 
bivakkeert. Aan dat onderdak komt binnen afzienbare tijd een einde.  
Het gebouw hoort bij de parochie St. Werenfriduskerk, die aan de eredienst 
onttrokken is. Wij zijn momenteel druk doende met een nieuwe locatie en hopen hier 
binnen niet al te lange tijd duidelijkheid over te krijgen. Wij als vereniging kijken nu al 
met weemoed terug op de huidige locatie. 
“Een prachtig, karakteristiek gebouw, waar we gemakkelijk ruimtes met een 
tussenwand kunnen scheiden. De eerlijkheid gebied wel dat het gebouw sterk is 
verouderd en steeds meer gebreken vertoont. Maar dat we het gaan missen is een 
ding dat zeker is! Er liggen heel wat mooie herinneringen. 
Maar we zien hoopvol uit naar een nieuwe locatie met ‘n nieuwe toekomst. Wij als 
bestuur gaan ervoor! 
 
Simon van den Berg 
 
Voorzitter/coördinator vrijwilligers 
voor inlichtingen: 06-16752267 

  



 
Een HEMEL op AARDE 
 
Zo zou het moeten zijn 
samen gaan voor dit grote ideaal. 
Maar ons leefgebied wordt vol en klein 
daarbij spreken we niet dezelfde vreedzame taal. 
 
Een astronaut kijkt met liefde en mededogen 
naar die kleine kwetsbare kleurrijke bol. 
Waar mensen een vredig en leefbaar bestaan zoeken 
toch betalen door oorlog en droogte velen de tol. 
 
Uitgedroogde aarde, al jaren viel er geen regen 
er is gebrek aan alles, de veestapel gaat dood. 
Mensen worden afhankelijk, wat doe je daar tegen 
kinderen sterven, daar is hongersnood. 
 
 
 
 
 
 
 

Rodekruis.nl 

Wereldwijd is er nood, maar ook grote welvaart 
ondertussen loopt de organisatie en verdeling vast. 
De grote verschillen, dat is wat zorgen baart 
en we zijn hier allen maar even te gast. 
 
Hoe kunnen we welvaart verdelen en leed gladstrijken 
als er ook sprake van oorlogen is. 
En als de bomen niet meer tot aan de hemel reiken 
is het ontbreken van vrede een extra groot gemis.  
 
 
Ans Bouman 
  



Bijzondere dagen: 

Internationale Dag van de Geweldloosheid’: zondag 2 oktober 2022  
 International Day of Non-Violence. Uitgeroepen door de Verenigde Naties vanwege 
de geboortedag van Mahatma Gandhi (2 oktober 1869).  
  
Gandhi was de leider van het geweldloze verzet in India waardoor de Engelsen het 
land verlieten. Tijdens deze dag leert de VN mensen over de mogelijkheden van 
geweldloosheid.  
  
"De Verenigde Naties, zich bewust dat geweldloosheid, tolerantie, het volledige 
respect voor alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van allen, de 
democratie, de ontwikkeling, het wederzijds begrip en respect voor de diversiteit, 
intergerelateerde thema's zijn die zich onderling versterken, bevestigen het 
universele belang van het principe van geweldloosheid met de wens een cultuur van 
vrede, tolerantie begrip en geweldloosheid zeker te stellen, en besluiten de 
Internationale Dag van Geweldloosheid in acht te nemen op 2 oktober van elk jaar dit 
uitroepend tot een wereldwijde dag opgedragen aan de viering en de verspreiding 
van de boodschap van geweldloosheid."  
 
 

Sint Franciscus : dinsdag 4 oktober 2022  
Op dinsdag 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.  
  
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 gevangengenomen 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.  
 

 

Familieberichten:  
 
Overleden: 
 
18 augustus: Heer B. Krechting. in de leeftijd van 89 jaar, 
31 augustus: Mevrouw Käthe Holtslag - Teunissen in de leeftijd van 87 jaar,. 
5 september: Mevrouw Bep Ikink- Visser in de leeftijd van 86 jaar 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 

 
 

Agenda  

 

Zondagmorgen 18 sept. om 9.30 uur Goedemorgenkerk in de grote zaal.( werkgroep) 
Woensdagmiddag 28 sept. om 15.00 uur viering in de Wilgenpas. met Maarten Smits 



Zaterdagavond 15 okt. om 19.00 uur Zaterdagavondkerk in de kerk.( Werkgroep) 
Zaterdagavond 22 okt. om 19.00 uur Gebedsviering met Voorganger Wim Herbes in 
de kerk. 
Woensdagavond 2 nov. Om 19.00 uur Allerzielen Herdenkingsdienst, in de kerk 
 met aan het einde de  mogelijkheid tot bezoek aan het kerkhof,( wat weer sfeervol 
verlicht zal zijn.) 
Zondagmorgen 20 nov. om 9.30 uur Goedemorgenkerk in de grote zaal. (werkgroep) 
Woensdagmiddag 30 nov. om 15.00 uur viering in de Wilgenpas Voorganger M. 
Smits. 
Dinsdagavonden 6-13-20 december om 19.00 uur Adventsvieringen met Wim Herbes 
In de kerk. 
Woensdagmiddag 21 december om 15.00 uur Gezamenlijke Kerstviering in de 
Wilgenpas, met Dominee Margreet de Bree en Pastor Maarten Smits. 
 
Omdat door de toren hoge energie prijzen de kachel in de kerk is afgesloten, zullen 
bij erge koude, de vieringen in de kerk verplaatst worden naar de grote zaal, of 
eventueel naar het trefcentrum. 

 

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 
 

 


