
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Wat een feest zondag 2 augustus!  
Wat fijn dat er zovelen waren gekomen om de kinderen in hun 
eerste optreden na kerstmis 2019 te zien zingen! Te horen 
vooral ook, Myriam Hazelzet, dirigente, begeleidde met gitaar, 
en een studente uit Wageningen, Daniëla uit Colombia, speelde 
viool. Wat fijn ook kinderen te horen zingen over hun liefde voor 
Jezus, gebedjes te horen zeggen bij de voorbede die zij zelf 
geschreven hebben. Zichtbaar blij met hun geloof en wij met 
hen én ons geloof. Zo mooi dat we elke week ons weer 
gezamenlijk kunnen verdiepen in dat geloof, het met elkaar 
hardop uit te spreken, te luisteren naar lezingen uit dat 
wonderbare Boek dat steeds opnieuw inspireert! 
Alleen al het stil zijn, het knielen bij Maria, het genieten van de 
prachtige bloemsierkunst van de werkgroep, en ja ook was heel 
goed te zien dat die dag ervoor de kerk was “gepoetst”! Alle lof 
ook voor die werkgroep! Zo goed ook elkaar na de viering te 
ontmoeten bij de koffie waar de koffiegroep o.l.v. Carmen 
steeds voor zorgt, heerlijke traktatie erbij. 
Wel moet ik melden van de kosters dat er te weinig geld in de 
kaarsenbussen zit; er is wel steeds minder kleingeld in omloop, 
maar gratis een kaars opsteken werkt toch niet?  
De hele week is onze kerk open, er komen veel mensen door 
de week, er worden veel kaarsen aangestoken, maar in de 
bussen zit bijna geen geld! En dat terwijl we zo hard ons best 
doen fondsen te werven tot behoud van de kerk!  
 

Oproep:  Al geruime tijd werkt het wijkcontact met 
veel te veel vacante wijken!  
Heel graag willen we versterking van onze gelederen. Wat het 
inhoudt: contact onderhouden is het belangrijkste, zeker in deze 
“Corona” tijd. Even een telefoontje, kaartje, zeker bij 
verjaardagen, jubilea e.d. Een attentie met Kerst, Pasen, een 
uitnodiging rondbrengen voor de ochtenden van het 
ouderenpastoraat – deze gaan in het najaar weer van start- 
berichten van algemeen belang die buiten de Titus Breed 
informatie vallen enz. Vele handen maken licht werk en de 
vergaderingen die de eerste maandag van de maand gehouden 
worden zijn heel gezellig!  
Dus graag: meld je aan! 
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Rozenkransgebed 
Zoals je weet komt er elke zaterdagmorgen een gebedsgroep 
rond de Rozenkrans in de kerk bij Maria. Eén keer per maand, 
de eerste zaterdag, komt er ook een priester en is er een 
eucharistieviering.    
In de corona -tijd zijn deze bijeenkomsten opgeschort, maar nu 
starten ze weer en wel op 15 augustus om 10.00 uur. Esmeralda 
Hegeman, coördinator,  schrijft: “Pater Vadakkel heeft een 
bijzondere missie om Jezus meer bekend te maken en heeft  na 
de H Mis van 11.00 tot 13.00 uur zijn eigen gebedsprogramma. 
Dat is een internationaal  programma met lofprijzing en 
genezingsgebeden.”  
 Graag bevelen we deze bijeenkomst aan. 

	
Mgr.	Hoogenboom	leidt	de	viering	bij	Maria	ten	
Hemelopneming.	
Mgr.	Ted	Hoogenboom,	hulpbisschop	van	Utrecht,	gaat	vrijdag	14	
augustus	om	19.00	uur	voor	in	de	eucharistieviering	ter	ere	van	
Maria	ten	Hemelopneming.	In	de	bedevaartkerk	van	Maria	van	
Renkum,	toegewijd	aan	OL	Vrouw	ten	Hemelopneming,	vindt	aan	de	
vooravond	van	dit	Hoogfeest	deze	bijzondere	viering	plaats.	Pastoor	
Henri	ten	Have	is	mede-celebrant.	Het	is	de	eerste	Mariabedevaart	in	
Renkum	die	dit	jaar	doorgang	kan	vinden!	

	 Het	wordt	een	eucharistieviering	mét	aansluitend	een	processie	door	
het	Mariapark.	Kerkgangers	die	daartoe	in	staat	zijn,	kunnen	in	de	
processie	meelopen	op	anderhalve	meter	afstand	van	elkaar.	Een	
replica	van	het	beeld	van	Maria	van	Renkum	wordt	in	de	processie	
voorop	gedragen.	Aan	het	eind	van	de	rondgang	verzamelen	alle	
gelovigen	zich	op	het	kerkplein,	waar	bisschop	Hoogenboom	hen	de	
zegen	geeft.		
Daartoe	wordt	het	kerkplein	afgesloten	voor	auto’s,	behalve	voor	
minder-valide	kerkgangers.	Achter	de	aangrenzende	winkelstraat	ligt	
ruime	parkeergelegenheid.	
Na	afloop	van	de	viering	is	er	koffie	en	thee.	

	 Aanmelding	
U	kunt	zich	voor	de	Rentumse	viering	van	Maria	ten	Hemelopneming	
opgeven	via	de	pastorietelefoon,	nummer	(0317)	312	321,	op	
maandag	tot	en	met	vrijdag	tussen	10.00	en	11.00	uur.	Natuurlijk	mag	
u	in	dat	uur	ook	langskomen	op	Dorpsstraat	1	om	u	aan	te	melden;	
koffie	en	thee	staan	klaar.	
De	kerk	van	OL	Vrouw	ten	Hemelopneming	telt	84	zitplaatsen,	die	
voldoen	aan	de	anderhalve	meter-afstandsregel.	Wanneer	u	zich	tijdig	
inschrijft,	bent	u	zeker	van	een	zitplaats.	Onlangs	zijn	de	
inschrijflijsten	helaas	uit	de	pastorie	verdwenen.	Heeft	u	zich	vóór	
zondag	2	augustus	opgegeven,	belt	u	dan	a.u.b.	met	de	pastorie	op	
bovengenoemd	nummer	om	uw	naam	te	laten	noteren.		



 

 

 
De	geloofsgemeenschap	Renkum-Heelsum	treft	
voorzorgsmaatregelen,	zodat	we	met	ons	allen	het	feest	van	Maria	ten	
Hemelopneming	goed	en	verantwoord	vieren	kunnen.		

	 Andere	vieringen	
Zondag	16	augustus	om	10.00	uur	is	pater	Frans	Bomers	voorganger	
van	de	eucharistieviering	in	Renkum,	zondag	30	augustus	-	een	
Tituszondag	want	de	vijfde-	draagt	pastoor	Henri	ten	Have	om	9.30	
uur	hier	de	Heilige	Mis	op	en	zingt	het	kinderkoor	weer!	
Voor	eucharistievieringen	schrijft	u	zich	in	via	de	pastorietelefoon.	
Voor	gebedsvieringen	(zonder	uitreiking	van	de	communie)	hoeft	u	
zich	niet	meer	op	te	geven.	Bij	de	ingang	van	de	kerk	wordt	uw	naam	
en	telefoonnummer	genoteerd.	Voor	een	overzicht	van	de	vieringen	
tot	en	met	6	september,	

	 Mgr.	Th.	Hoogenboom,	hulpbisschop	en	vicaris-generaal	van	het		
	 	 	 	 Aartsbisdom	Utrecht.	

	
 


