
 

 
 
 

De Peddel 
Geloofsgemeenschap St. Werenfridus Westervoort 
 
oktober 2022 
Jaargang 5 nummer 61 
 
In deze editie 

• Van de redactie 

• Van de locatieraad 

• Bloemetje van verbondenheid 

• Vieringen                                                                                                                                   

 in de kerk, de Herberg en het Trefcentrum     

 in de Wilgenpas en Haemerstate  

• Ook katholieken welkom bij gespreksgroepen PKN Westervoort 

• Gebruik van spullen in de Herberg aangepast 

• Pastor Jan Huls verhuisd  

• De mand in het stiltecentrum 

• Rabo ClubSupport 

• Gedicht Ans Bouman: een droom of... 

• VieringNieuws van de KBO afdeling Westervoort 

• Informatie voor ouderen: een nieuw platform 

• De digitale adventsretraite 2020 van de jezuïeten 

• Bijzondere dagen: de dag van de stilte 

• Familieberichten 

• Agenda  

• Bereikbaarheid geloofsgemeenschap St. Werenfridus 

 
 

 

Van de redactie 

Dat onze gemeenschap springlevend is, is te merken aan de vele berichten in deze 
nieuwsbrief 
 
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  



Van de locatieraad  

De kop is er alweer vanaf. De startzondag in Zevenaar is geweest. De eerste viering 
en de eerste bijeenkomsten in Westervoort hebben plaatsgevonden. De 
werkgroepen zijn weer gestart. Dat betekent o.a. dat de Allerzielenviering en de 
Adventsvieringen verder zijn uitgewerkt. Heel fijn om te kunnen vertellen dat we op 
kerstavond ook weer een eigen ouderwetse kerstviering in Westervoort gaan 
houden. We wijken daarvoor uit naar het Trefcentrum. Wim Herbes is de voorganger 
en er is een groot koor met veel bekende gezichten om samen met ons talloze 
kerstliederen te zingen. Een andere werkgroep buigt zich over een nieuwe opzet om 
contact te kunnen houden met onze lokale parochianen en vooral de ouderen die 
minder mobiel zijn. Zodra we daar meer over weten, laten we u dat horen 
 
 

 

Bloemetje van verbondenheid: 
 
 
Het bloemetje van verbondenheid is in oktober 
gegaan naar Paula van Hummel 

 

 

 

Vieringen in de kerk, de Herberg en het Trefcentrum:  

• Zaterdagvondkerk: zaterdag 15 oktober in de kerk. Aanvang 19.00 uur 

• Gebedsviering: zaterdag 22 oktober in de kerk. Voorganger Wim Herbes. 

Aanvang 19.00 uur 

• Allerzielen herdenkingsviering: woensdagavond 2 november. Aanvang 19.00 

uur met daarna bezoek aan het (verlichte) kerkhof 

• GoedeMorgenKerk: zondagmorgen 20 november in de Herberg. Aanvang 

09:30 uur  

• Adventsvieringen: de dinsdagavonden 6-13-20 december inde kerk. Voorganger 

Wim Herbes Aanvang 19.00 uur 

(Pas op: correctie. In de OpWeg staat abusievelijk 6 november vermeld 

i.p.v. 6 december) 

• Kerstviering: 24 december in het Trefcentrum met medewerking van het koor 

Enjoy. Voorganger Wim Herbes. Aanvang 20.00 uur. Meer informatie in de 

volgende Peddel. 

 



Vieringen in de Wilgenpas en Haemerstate: 

• Viering met pastoraalwerker Maarten Smits: woensdagmiddag 30 november. 

Aanvang 15.00 uur. 

• Gezamenlijke Kerstviering: woensdagmiddag 21 december. Voorgangers 

Margreet de Bree en pastor Maarten Smits. Aanvang 15.00 uur 

• Vanuit Haemerstate ontvingen we de vraag of het mogelijk is om ook daar af 

en toe een viering te organiseren. Heel fijn dat vrijwilligers uit de parochie dat 

hebben opgepikt. Op een zaterdag in november zal er een eerste viering zijn 

als proef. Op basis daarvan wordt besloten over een mogelijk vervolg. 

Voorlopig zijn deze vieringen alleen voor bewoners en hun familie. 

 

 
Ook katholieken welkom bij gespreksgroepen PKN Westervoort  

 
In onze parochie zijn er praatavonden als Geloven Nu waar niet-
katholieken welkom zijn. De PKN Westervoort organiseert in 
deze tijd twee gespreksavonden waar niet-protestanten ook 
welkom zijn. 

• Gespreksgroep 'Een zinvol leven. De mens en zijn 

verhaal'. De eerste keer zal zijn (of was op) op woensdagavond 

19 oktober, om 20:00 uur in het Paalmanhuis, Dorpstraat 61 

Westervoort. 

• Gespreksgroep ‘Aan tafel!’. De eerste bijeenkomst was op 

6 oktober jl. 

 

Voor vragen en/of aanmelding kunt u terecht bij ds. Margreet de Bree: 06 10255351 

of predikant@pgwestervoort.nl. 

 

De vervolgbijeenkomsten worden in nader overleg met elkaar bepaald. 

 

 

Gebruik/inkoop van spullen in de Herberg aangepast! 
 
In het verleden liep de inkoop van alle spullen in de Herberg centraal via de parochie 
en dus de lokale geloofsgemeenschap. Daarbij was er een erg goede samenwerking 
met de Stichting Inloophuis de Herberg. In de nieuwe situatie na de verkoop van de 
gebouwen is de stichting “Gemeenschapscentrum de Herberg” de 
beheerder/verhuurder geworden.  Bovendien maken meerdere zelfstandige partijen 
gebruik van de ruimtes. Naast de stichting zijn dat het Inloophuis, de Herberg, de 
lokale geloofsgemeenschap en andere partijen die een ruimte huren. Er moesten dus 
nieuwe afspraken worden gemaakt. Onderdeel daarvan is dat de lokale 
geloofsgemeenschap en het Inloophuis de Herberg zelf hun inkoop en gebruik van 
spullen (zoals koffie, thee, koekjes, etc.) regelen. Daarom zijn de voorraden ook 
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gesplitst. De bestaande voorraadkasten blijven in gebruik bij het Inloophuis de 
Herberg.  

De lokale geloofsgemeenschap heeft nu een eigen 
voorraadlade. De onderste lade rechts onder het aanrecht (zie 
ook de foto). De afspraak is dan ook dat van nu af aan voor 
alle activiteiten van de lokale geloofsgemeenschap alleen de 
spullen uit deze lade worden gebruikt. De andere 
voorraadkasten zijn voor de activiteiten van het Inloophuis de 
Herberg. Met eventuele andere huurders worden per keer 
aparte afspraken gemaakt. Mocht er iets op zijn of maakt u 
van iets het laatste op, meldt dat dan even bij koster Leny 
Jansen. 

 

 

Pastor Jan Huls is verhuisd.  
 
Pastor Jan Huls is verhuisd naar de Liemerije. Na een opname van anderhalve week 
in het ziekenhuis gaat het weer wat beter. Maar helaas kon hij niet terug naar zijn 
woning in Westervoort. Pastor Huls woont vanaf nu in De Liemerije in Zevenaar. 
Het adres is: Afd. De Iep kamer 302, Hunneveldweg 12, 6903 ZN Zevenaar. 
Bezoek is mogelijk tussen 10 en 12, 14 en 16.30, en na 18.00 uur. 
Koffie/thee kun je halen in de huiskamer. Maar je mag alleen op de gang in een zitje 
of op zijn kamer gaan zitten. 
Als je iets mee wilt nemen dan een klein beetje fruit of iets voor bij de koffie, dat je 
dan meteen samen opeet.  
Pastor Huls laat iedereen groeten 
 

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.  

 
Rabo clubSupport  
 
De uitslag van de Raboclubsupport is bekend. Door o.a. uw stem worden de 
volgende bedragen ontvangen: 

- Stichting Gemeenschapscentrum de Herberg. € 151,79 

- Stichting Lowbudget Bikes, het fietsenproject van Adri van Zundert €94,58 

- Stg. Repair Café Westervoort-Duiven €237,61 

- Hartelijk dank voor uw stem. Deze gelden worden goed besteed. 

 



Een droom of...  
 
Ben ik wakker of is het een droom 
ik vlieg door muren en daken omhoog. 
Hoger en hoger, voorbij een regenboog 
wat zijn die wolkjes, is dat stoom? 
 
De lucht wordt ijler en klaar 
toch ben ik niet alleen. 
Er zijn veel kleine wolkjes om me heen 
en ze communiceren met elkaar.  
 
 
Het zijn zielen van overleden mensen 
ze laten weten dat ze onderweg zijn. 
Bevrijd van hun lichaam en pijn 
op weg naar de bron van liefde en licht. 
 
Ik schrik ervan en wil weer terug 
ik val en val en zie ons beide slapen. 
En zelfs even hoesten en gapen 
dan ben ik ineens bij mezelf, heel vlug. 
 
Een vreemde onbekende belevenis 
die me nog lang bij blijft. 
Een gewaarwording die beklijft 
en ik vraag me af of het een droom is. 
 
Ans Bouman-Greven 

 
 
 

VieringNieuws van de K.B.O. afdeling Westervoort  
 
Beste medeleden 
Op woensdag 23 november 2022 is er weer een bijzondere KBO middag. Want 
allereerst zal het bestuur ons een en ander vertellen, met name over de financiën en 
daarna spelen we bingo, in de sfeer van de verwachtingsvolle Sinterklaastijd. Er zijn 
leuke prijzen te winnen. Het eerste kopje koffie/thee is gratis. 
Komt allen woensdag 23 november a.s. in “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 15 november a.s. 
We vragen dan uw telefoonnummer zodat we u kunnen bereiken als de middag niet 
kan doorgaan. 
Hartelijke groeten, ook namens het bestuur, 
de activiteitencommisie: Jos en Elly Lemmen                                                                                                           
Telefoon 06 11126019 of Telefoon 06 57332405. 

 



Informatie voor ouderen: Nieuw platform.  
 
Mensen vragen vaak: Hoe kan ik op de hoogte blijven van alle activiteiten en 
mogelijkheden in Westervoort?  Daarvoor is nu een nieuwe platform opgezet.  
Vanaf 1 september is de website www.doemeeinwestervoort.nl  actief. Hier kunnen 
mensen uit Westervoort allerlei activiteiten vinden op gebied van welzijn, kunst, 
cultuur, sport en beweging.  
Bent u zelf niet zo handig met de tablet of de computer? Dan zijn er diverse 
mogelijkheden:  

• Vraag een kennis of familielid 

• Loop eens binnen in de bibliotheek. Daar staan computers en zijn er mensen 

die u kunnen en willen helpen 

• Loop eens binnen in Inloophuis de Herberg. Ook daar is een computer die u 

kunt gebruiken en zijn er meestal mensen die u kunnen en zeker willen 

helpen. 

 
 

De digitale adventsretraite 2022 van de jezuïeten.  
 
Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. De retraite 
gaat op 27 november van start, de eerste adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de 
zeventiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. 
De teksten zijn geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: 
Marc Desmet sj. 
 
Hoe deelnemen?  
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 

www.adventsretraite.org. 
 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een 
gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en 
technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis 
om de adventsperiode en de menswording van God intenser 
te beleven. 
 
Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan 
een geleide meditatie via ZOOM. 
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 

- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk 
leven.” 

- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te 
houden.” 

- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een 
klein moment van aandacht en bezinning.” 

  
Een productie van ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-

http://www.doemeeinwestervoort.nl/
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dagentijd. Ons 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 leve 

Bijzondere dagen: 

 

De Dag van de Stilte vindt plaats op 30 oktober 2022 
Deze landelijke dag vindt sinds 2011 ieder jaar plaats op de laatste zondag in 
oktober, als de zomertijd over gaat in de wintertijd. 

Het doel van de Dag van de Stilte is de waarde en de werking van stilte onder de 
aandacht te brengen bij een zo breed mogelijk publiek onder het motto ‘stilte 
verbindt’. Er vinden dan verspreid over het hele land stilte activiteiten plaats. 

Dit jaar zal de Dag van de Stilte voor de 11e keer gehouden worden. Het wordt de 
tweede  lustrumeditie.  

In 2015, de lustrum editie, waren er ongeveer 300 verschillende stilteactiviteiten: 
Stiltediensten in kerken, wandelingen, concerten, een Vondelpark Stiltefestival, 
lezingen, stiltegedichten schrijven of lezen, meditaties etc. 

WAT IS STILTE? 
De Dag van de Stilte wil aandacht vragen voor het belang van verschillende soorten 
stiltes: voor stilte buiten ons en stilte in ons. 
Het ervaren van stilte heeft een uitwerking op vele aspecten van ons leven: op 
individueel niveau, op hoe we met elkaar omgaan en op hoe we de maatschappij 
samen vormgeven. 

 
Stilte 

Het woord stilte roept bij mensen verschillende gedachten, 
beelden en gevoelens op. 
Stilte buiten en binnenin ons 

 
Akoestische stilte 

Akoestische stilte is de afwezigheid van geluid. Dat is bijna 
nooit een feit. Of we een omgeving als stil ervaren is niet persé 
afhankelijk van het aantal decibellen. Natuurgeluiden 
versterken vaak de stilte-ervaring. 

Naast de fysiek ervaarbare stilte is er ook de psychische beleving van de akoestische 
stilte: sereen, verwachtingsvol, saai, doods, angstig, eerbiedig, plechtig, loom, 
verbonden, levend, etc.  

Innerlijke stilte 
Stilte buiten ons, een akoestisch stille omgeving, kan ons helpen om innerlijke stilte 
te ervaren maar de akoestische stilte is daarvoor niet noodzakelijk. De innerlijke stilte 

is er in feite altijd. Zij heeft allerlei facetten, kleuren en dieptes. 



In vele religies wordt hierover gesproken met verschillende omschrijvingen: Zoek de schat 
in de akker, de parel in de schelp, de diamant in de lotus, je Boeddhanatuur, de Atman, het 
Christusbewustzijn, luister naar je innerlijk kompas…. 

Stilte verbindt 
In de innerlijke stilte kunnen we onze gedachten en gevoelens zien komen en gaan. Die 
blijven zich aan dienen. Maar we kunnen ze waarnemen en zo ervaren dat we niet onze 
gedachten en gevoelens zijn. 

Bij de beleving van de innerlijke stilte zijn verschillen tussen mensen niet meer zo 
belangrijk. Hoewel we er natuurlijk allemaal anders uit zien en verschillende ideeën en 
levensvisies hebben, kunnen we in de innerlijke stilte ervaren dat we in feite verbonden 
zijn, één zijn. 

Stilte is van niemand, Zij is van ons allemaal, 
Stilte verbindt ons met elkaar, met de aarde, 

met onszelf ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging. 

Op de website wordt per provincie aangegeven welke activiteiten er op de Dag van de Stilte 
zullen plaatsvinden zodat iedereen uit deze verschillende ‘poorten naar stilte’ een keuze kan 
maken. 

Meer informatie is te vinden op www.dagvandestilte.nl  

Voor activiteiten in de provincie Gelderland zie: 

https://dagvandestilte.nl/stilte-activiteiten/stilte-activiteiten-2022/gelderland-2/  

 

 
Familieberichten:  
 
Overledenen:  
 
Op 20 september is overleden Mevr. Berendina Terhaard – Hermsen in de leeftijd 
van 98 jaar 
 
Op 2 oktober is overleden Mevr. Elisabetha (Bets)  Berends in de leeftijd van 89 jaar. 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 
 

 

Agenda  
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• Zaterdagavond 22 oktober om 19.00 uur: Een Gebedsviering, Voorganger is 

Wim Herbes. 

• Woensdagavond 2 november ALLERZIELEN: Herdenkingsviering met 

voorganger Wim Herbes.  Het Kerkhof zal weer sfeervol verlicht zijn, zodat als 

u dat wilt daar een bezoekje kunt brengen. 

Houd u er a.u.b. rekening mee dat er in de kerk geen verwarming is. 

• Zondagmorgen 20 november om 9.30 uur: Goedemorgen kerk in de Herberg. 

• Woensdagmiddag 30 november om 15.00 uur: Viering in de Wilgenpas. 

Voorganger is Pastor Maarten Smits 

• Dinsdagavonden 6 -13 - 20 december 19.00 uur: Adventsoverwegingen met 

voorganger  Wim Herbes. 

• Bij te erge kou zijn deze vieringen in de Herberg. 

 

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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