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Inkomsten
Iedere woensdagmorgen doen we het geld van de kaarsen en de collecten in
sealbags. Maar door de Coronacrisis zijn er heel wat vieringen uitgevallen.
Daardoor komt er ook minder geld binnen. Er is een half jaar niet meer op de
vertrouwde manier gecollecteerd. Juist nu komt het er op aan om de inkomsten op
peil te houden, om mensen de pastorale en/of diaconale hulp te verlenen die ze
nodig hebben en om de bovengenoemde activiteiten te kunnen blijven doen.
Willen wij onze bedevaartkerk behouden, met het eeuwenoude Mariabeeld, dan
zullen we samen moeten aantonen dat we het voortbestaan waard zijn. Hiervoor
zijn voldoende financiële middelen nodig. Daarom roepen wij iedereen op om mee
te doen aan de actie Kerkbalans (of anderszins), hopelijk met een extra donatie
voor het wegvallen van de inkomsten. Ook al komt u zelden of nooit in de kerk,
maar wilt u wel dat het beeldbepalende kerkgebouw behouden blijft. In september
2020 krijgt u een brief van ons waarin wij u oproepen om mee te doen.
Louis

Viering “Maria-ten-Hemelopneming”
Geweldig, zoveel mensen aanwezig op de “Maria-ten-Hemel opneming” viering die
we hielden op vrijdagavond 14 augustus met
bisschop Hoogenboom en pastoor ten Have als celebranten. Ook Roderick
Vonhögen die het KRO|NCRV programma “Roderick zoekt Licht” op donderdagmiddag presenteert, was er. Dus wie
weet komen we in zijn programma! Een indrukwekkende viering, niet alleen door het plechtige karakter ervan - mooie
gewaden, bisschopsmijter, staf, ongekend veel misdienaars- ook door de aankleding van de kerk, prachtige bloemen
overal, de mooi opgemaakte draagbaar met het beeld van “onze” Maria. De processie door het Rosarium Mariae viel
een beetje in het water vanwege het grote aantal mensen dat onderling afstand moest bewaren. Maar de zegen buiten
gegeven door Monseigneur Hoogeboom, maakte veel goed. Wat fijn dat we weer voorzichtig mee mochten zingen!
Voor een uitgebreid verslag, zie TitusBreed no. 48.
Nog steeds moet je je aanmelden als je aan een Eucharistieviering mee wilt doen. Voor een gebedsviering hoeft dat niet.
In september hebben de bisschoppen overleg over de Woord- en Communievieringen. We hopen op een hernieuwde
inzet van de WoCo-vieringen!

Bezoekwerk
Gelukkig kunnen we weer op bezoek in de tehuizen. Op ONO was het heel gezellig, veel ontmoeting en herkenning. Een
goede sfeer daar, wie je ook spreekt-, ieder is algemeen tevreden over de zorg, over de vriendelijkheid van het personeel in
het bijzonder! Wist je dat er iedere zaterdag een Braderie is daar?

Kerstmarkt
Over kraampjes en markten gesproken: we willen graag in december een kerstmarkt houden.
We zullen nooit de in december j. l. overleden Ton Delsink evenaren, maar willen toch graag een kerstmarkt aanbieden.
Wie met ons mee wil denken en doen daarover is welkom! Behalve kleine kerststukjes, denken we aan huisvlijtkaarten, kaarsenstandaards, kerststallen, handwerken, ceramiek, gebak/koekjes, oliebollen, enz. enz.
Heb je ideeën, houd je van organiseren: graag even bellen naar de parochietelefoon:
06 50960603

Mariahof, begraafplaats aan de Groeneweg

Regelmatig wordt nog gevraagd naar de mogelijkheden om begraven te worden op de Mariahof in Renkum.
Dat kan nog steeds. Alleen is de verantwoordelijkheid niet meer bij de vroegere werkgroep Mariahof, maar
heeft het parochiebestuur Z. Titus Brandsma het helemaal overgenomen, dus het beheer en onderhoud.

Mocht u dus nadere informatie willen over de Mariahof, dan moeten wij u verwijzen naar het bestuur (tel.:
0317-747108) of naar de Hr. I. Rip, beheerder van de begraafplaats (06-28023979)

Avondgebed
Iedere woensdag bidden we bij Maria, vragen om haar voorspraak bij wat zich voordoet aan kerkelijke en persoonlijke
zorgen. Behalve zorg neerleggen in gebed, danken we ook: in de psalmen die we met elkaar
lezen wordt voortdurend de lof van God bezongen, we benadrukken hoe Hij in het leven van de psalmist en ook in ons
eigen leven, aanwezig is.
Mocht je mee willen bidden: welkom!

Van het gemengd koor
Het lijkt er op dat er een einde is gekomen aan de “hete” zomer. Sommigen zijn er heel blij mee anderen vinden het
jammer, maar de vakantie is voorbij. De scholen zijn inmiddels ook weer begonnen. Maar het Corona-virus is helaas
voorlopig nog steeds aanwezig.
We hebben met ons koor na een hele lange vakantie wel weer eens zin om te repeteren op de donderdagavond en te
zingen in de vieringen. Dit is in de vakantietijd, in aangepaste vorm, met een klein groepje, wel steeds doorgegaan en
dat was fijn en ging prima.
In september willen we graag weer beginnen met de repetities, uiteraard nog steeds aangepast aan de RIVM regels. Dus
rekening houdend met de afstand en met een klein koortje in de vieringen.
Hopelijk kan en mag dit voorlopig zo. We gaan het zien.
We kregen in de vakantie ook nog een triest bericht. Theo Vens, de man van ons koorlid Henny, is na een kort ziekbed
op 9 augustus overleden. Op 15 augustus is in besloten kring afscheid van hem genomen. We wensen Henny en haar
familie hierbij nogmaals heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Tot ziens in een van de vieringen, waarin hopelijk weer onze stemmen door de kerk zullen klinken.
Christa Wernand.

Stichting Maria van Renkum
OPGELET: Op dinsdagavond 29 sept. om 20.00 uur in ons kerkgebouw geeft de “Stichting Maria van Renkum” uitleg
over de stand van zaken. Wat waren haar doelen? Wat heeft ze gedaan? Wat is ervan terecht gekomen? Hoe verder? De
stand van zaken wordt ook op onze website gepubliceerd en verzonden naar beschikbare e-mails. Nieuwsberichten
ontvangt u automatisch als u ons uw e-mailadres geeft (stichtingmariavanrenkum@outlook.com).

GELDERSE BEDEVAART 18 OKTOBER 2020 IN HET TEKEN VAN CORONA: oproep tot
bezinning en gebed
Onder voorbehoud van de Corona ontwikkelingen vindt in onze bedevaartkerk van Maria van Renkum op zondag 18
oktober 2020 de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats voor de Gelderse parochies.
Meer hierover vindt u in de TitusBreed van sept/okt 2020

“Maria, help, dreigt ooit gevaar,
Waar of we zijn, we zijn bij haar.
Zij staat ons trouw terzijde,
In storm en strijd te allen tijde.”
Tekst van een trouw bezoekster van onze kerk, geleerd van haar moeder in haar jeugd.
Tekening: Christel Gelderman
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