Inlegvel TitusBreed juli 2015
Overdenking tijdens de viering op de 7-de zondag na Pasen door Pater
Frans Bomers c.m
(17 mei 2015 )
Niemand is onmisbaar, zeggen mensen wel eens als een geliefd iemand sterft of weggaat.
Is dat zo? Bij de dood van een jonge moeder of vader van een gezin, heb ik moeite met
zo’n uitspraak.
Na Jezus' afscheid bij zijn Hemelvaart betrokken de apostelen een huis in Jeruzalem. Er
waren twee lege plaatsen: die van Jezus en die van Judas. Na gebed kozen ze Mattias als
opvolger van Judas. Ze waren met twaalf apostelen geweest, dat moesten er na het
vertrek van Judas ook weer twaalf worden. Niemand kon gemist worden, vonden ze. En al
zeker Jezus niet, hun leider en inspirator. Jezus vond van wel. Hij zegt: “Het is juist goed
dat Ik heenga, dan kan de H. Geest over jullie komen”. De H. Geest zal jullie voortaan
helpen, stimuleren en troosten.
Ik kan me niet voorstellen, dat de leerlingen met deze woorden van Jezus gelukkig waren.
Niemand van hen zag de toekomst zonder Jezus zitten. Geen verkeerd woord over de H.
Geest, maar ze hadden toch liever dat Jezus zelf zou blijven en zelf de leiding zou houden.
Ik zie die bange onzekerheid ook in de parochies. Er zijn maar weinig parochianen die de
toekomst van de parochie rooskleurig inzien zonder een pastoor of pastoraal werker. En
toch begint dat langzamerhand op veel plaatsen werkelijkheid te worden.
Overal staan de pastorieën leeg of worden kerken gesloten en krijgen een andere
bestemming. De pastoor of pastor woont twee of drie dorpen verder .. en kent bijna geen
enkele parochiaan meer bij naam. Jezus’ woord: één herder, één kudde .. en: De herder kent
de schapen en de schapen de herder… dat zal lang niet altijd meer op waarheid berusten.
Dat werkt vervreemding in de hand. Grootschaligheid kan wel efficiënter zijn, maar is
meestal ook onpersoonlijker. Het is dus zaak om de kleinschaligheid van de parochies
vast te houden.
Beste mensen, de tijd is niet meer ver dat het pastoraat voor 95% wordt teruggegeven
aan de gelovigen, aan de niet gewijde leken.., als die er dan tenminste nog wél zijn. Maar...
“niet gewijd” is heel iets anders dan “niet toegewijd”. Er is gelukkig heel veel goodwill
onder de parochianen. En dat geeft vertrouwen. Ik kan me niet indenken, dat de H. Geest
alleen maar leiding zou geven aan gewijde pastores. De H. Geest inspireert evenzeer de
niet-gewijde gelovigen. We hebben allemaal zijn leiding en inspiratie nodig!
Jammer alleen, dat er zo weinig leken opgeleid zijn voor het kerkenwerk. Pastoraat vraagt
ook leiderschap en kennis van zaken: van geloof, bijbel, liturgie en katechese.
De bisschoppen vragen de gelovigen telkens weer om zich te bekwamen voor het
pastoraat via studie en cursussen. De toekomst van de kerk en de parochies komt meer en
meer in de handen van de leken-gelovigen te liggen. Dat is geen slechte zaak op zich: de
kerk behoort aan de gelovigen. Misschien is de schaarste aan gewijde pastores wel een
verkapte zegen. Nu krijgen de gelovigen zelf de gelegenheid verantwoordelijkheid te
dragen voor de kerk van Jezus Christus.

Dat een pastoor vertrekt hoeft niet altijd een verlies te zijn; soms houdt het aanblijven van
iemand de nodige ontwikkeling en modernisering tegen. Een zaak kan failliet gaan omdat
vader te vroeg gestorven is, maar het kan ook zijn dat het faillissement te wijten is omdat
vader te lang gebleven is. Wie zal het zeggen?
Ik heb vertrouwen in de H.Geest van Pinksteren. Die heeft met twaalf bange en onzekere
leerlingen het begin gemaakt van die grote kerk, die we nu over de hele wereld vinden.
Beste mensen, ik heb ook vertrouwen in U, de parochianen van Renkum en Heelsum en
Doorwerth. Onderschat uw eigen krachten niet.. en al zeker niet de kracht van de H. Geest.
Er is toekomst voor de parochie, als iedereen meehelpt en Gods Geest het vuur in U, in ons
aanwakkert.
Pater Frans Bomers c.m.

Caritas
Caritas is een fonds van de kerk in Renkum, dat al sinds de jaren 30 bestaat. Het wordt
gevuld door opbrengsten van collectes en het geld wordt uitgegeven aan barmhartigheid,
vooral om mensen in acute financiële nood te helpen.
Met het geld uit de vorige collecte hebben we 5 keer mensen uit Renkum geholpen. Ik geef
u een voorbeeld:
Een gezin met een baby en een kleuter heeft schulden en een klein inkomen. Ze betalen
iedere maand eerst de huur, lossen de schulden af en van de rest kopen ze eten. Soms is er
niet genoeg geld voor een hele maand eten.
Dit voorjaar hebben we een keer luiers, babyvoeding, melk, fruit en brood gekocht voor
ze, met het geld van uw bijdragen. Intussen is er met de gemeente een langere termijn
oplossing gevonden voor hun problemen.
Om dit soort barmhartigheid te kunnen blijven geven collecteren we vandaag. Alvast
hartelijke dank voor uw gaven.

Vooruitblik Anders Bezinnen
Ab:

de eenvoud van het opsteken van een kaars.

Zondag 13 september
Thema: Thuiskomen
De muzikale omlijsting van deze meditatieve inloop
zal verzorgd worden door leerlingen van docent Annette Veltkamp van de muziekschool
T2 uit Heelsum.
Zelfgeschreven gedichten van Jos Veld.

Zondag 11 oktober
De muzikale omlijsting van deze meditatieve inloop
zal verzorgd worden door LinAnne Nagels harpdocente met haar leerlingen.
Zij nemen ons mee op reis met Keltische harpmuziek.
Teksten verzorgd door Willem Gerbrands.

In de kerk te Renkum
Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming
Aan de Dorpsstraat 1.
Tijd: 12.15u tot 13.00u

Geachte Donateurs van de Mariahof in Renkum.
Wat gaat de tijd toch snel. Er zijn weer vele veranderingen ook bij ons op de
begraafplaats voorgevallen. De bomen zijn weer gesnoeid en we zijn de paden aan de
zijkanten aan het beleggen met graszoden.
Onze werkgroep is helaas ook een belangrijk lid kwijt geraakt. Jan Jonker, de technisch
man, is overleden. We zoeken een nieuwe medewerker.
We hopen op het eind van het jaar een nieuw hek aan de Groeneweg te plaatsen.
Verder is onze Urnenmuur bijna geheel bezet of gereserveerd. We hebben offertes aan
gevraagd bij verschillende firma´s. We willen graag een soort evenwicht verwezenlijken
met de mooie bestaande muur. De offertes worden voorgelegd aan het bestuur van onze
parochie Z.Titus Brandsma te Wageningen.
Drie ochtenden in de week werken we op de begraafplaats. We zijn allen vrijwilligers!
We vinden het fijn, dat zoveel nabestaanden ons bemoedigen en ons willen steunen met
een extra bijdrage. Als U ons materieel of financieel wilt steunen, zijn Uw bijdragen van
harte welkom. Iedereen die ons wil ondersteunen zijn we dankbaar. Elke gift, groot of
klein geeft ons de gelegenheid iets extra te doen. Wij, de vrijwilligers, zijn nog steeds
enthousiast om de begraafplaats mooi te houden. De beste wensen van:
Sylvester, Rik, Erik, Ton, Caren en Theo.
Namens de werkgroep Mariahof : Theo Swiebel.
Wilt U zo vriendelijk zijn uw bijdrage te storten op:

NL13RABO0385094477
t.n.v. Werkgroep Mariahof te Renkum.
Renkum 30 mei 2015

Van het gemengd koor
Het is 18 juni 2015, bijna zomer.
We nemen de Deutsche Messe door voor aanstaande zondag 21-6-2015. Onze laatste
keer zingen voor de vakantie. De barbecue is besteld, en we repeteren nog wel een paar
weken, maar dan is het echt al weer zomervakantie.
Het is de laatste tijd wel wat rustiger geworden nu we nog maar weinig aan de beurt zijn
om te zingen in de vieringen. Met Pinksteren was er zelfs helemaal geen viering in onze
kerk en bij onze buren in Heelsum was er geen koor. Toen hebben wij bij uitzondering
een keer “buitenshuis” gezongen. Het was een mooie mis.
Het is lastig al die veranderingen en onzekerheden. Voor de meeste mensen blijft het een
moeilijk verhaal. We moeten maar afwachten hoe het de komende tijd zal gaan. Volgend
jaar in mei 2016 hopen wij ons 50-jarig koorjubileum te vieren. We zijn al voorzichtig
bezig met de voorbereidingen.
We gaan er maar van uit dat we het allemaal gaan meemaken volgend jaar!
Ik wil nog even terugblikken op de dag van 7 april dit jaar. Toen heeft het koor gezongen
bij de uitvaart van mijn moeder Mevrouw Stien Bos van Elden. Zij was erelid van ons
koor en heeft vele jaren met plezier gezongen. Het koor betekende veel voor haar, maar

helaas moest ze daar zo'n 6 jaar geleden mee stoppen door de toenemende klachten van
de ziekte van Alzheimer. Na 5 ½ jaar liefdevolle verzorging bij ONO is ze op 1 april 2015
op 83 jarige leeftijd overleden. Mede door de persoonlijke touch van Marijke van Silfhout
en de vertrouwde liederen en zang van “haar” koor, werd het een heel mooi afscheid. Nog
namens de familie onze dank hiervoor.
Tenslotte wil ik nog even vermelden dat u in de zomervakantie 4 maal kunt genieten van
zang tijdens de vieringen van “het vakantiekoor”. En het gemengd koor zingt op
vrijdagavond 14 augustus tijdens een viering ter gelegenheid van Maria ten
Hemelopneming.
Rest mij nog, u allen een hele mooie zomervakantie toe te wensen!
Tot ziens en groeten namens het gemengd koor “St. Caecilia”
Christa Wernand, secretaris.

Klaverjassen
Beste klaverjasvrienden en vriendinnen
Het seizoen 2A14-2015 zit er op, we hebben 34 avonden een spannende maar gezellige
strijd gestreden. Met als winnaar de heer B. .Bosch die een heel jaar de trotse bezitter
van de wisselbeker is, aantal punten 157609
Dat het gezellig was blijkt wel uit de deelname: 5 tafels dus 20 personen .
Alle dank voor de hulp , want je kunt niets alleen. Ik noem geen namen, maar het
ophalen van mensen, koffie zetten, en niet te vergeten de afwas .
Hopelijk gaan we weer starten met het seizoen 2015-2016 en wel op dinsdagavond 8
september 2015
Als er mensen zijn die graag klaverjassen: Er kunnen zich nog een paar aanmelden, en
ook mensen die af en toe mee willen spelen even bellen, invallers hebben we ook nodig
tel: 0317.317397
Tenslotte wens ik U een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet
Arnold Hageman

