
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zo zijn we dan alweer aan de 23ste brief toe.; jammer dat er nu 
weer minder mensen in de kerk mogen! Niet meer dan 30 
personen, uit één gezin als één gerekend, kinderen beneden de 12 
zonder meer welkom. We blijven de kinderen tijdens de vieringen in 
de pastorie ontvangen met hun eigen programma; ook is er opvang 
voor de kleintjes. 
Jammer dat we niet elke zondag communie hebben, maar 
geestelijke communie is ook een groot goed, de gebedsvieringen 
die we tot nu toe meemaakten waren goed bezocht, en bijzonder 
zinvol. 
 
We zien een toename van het bezoek aan het Avondgebed, dat we 
al sinds we om-en-om met Heelsum kerkten elke woensdag 
gehouden hebben. Het is mooi de psalmen met elkaar hardop te 
bidden in twee groepen, een tijdje stil te zijn over de teksten en 
deze dan te bespreken. Dan bidden we, ieder persoonlijk, in 
zichzelf of hardop, voor wat ons op het hart ligt, persoonlijke 
zorgen, maar ook zorgen rond geloof en kerk, wereldvragen, enz. 
waarna we het Onze Vader en het Wees Gegroet gezamenlijk 
bidden. Daarna drinken we op anderhalve meter koffie in de 
pastorie.  
 
We hebben al een paar keer kunnen genieten van ons kinderkoor, 
een inspirerend gebeuren! Met St. Maarten treedt het koor weer op, 
eveneens op 6 december als pastor Dieteren voorgaat. En dan 
natuurlijk in de gezinsviering van 17.00 uur op 24 december! 
Kom en geniet mee van hun enthousiasme en overgave aan wat zij 
zingen. 
 
Over zang gesproken: onlangs zong een aantal leden van het grote 
koor in een gebedsviering alleen maar Taizé liederen! Het was zo 
mooi! De akoestiek op het altaar is zo goed dat het leek alsof het 
hele koor daar zong, ongelooflijk! 
We hopen dat Hans en Hetty en hun koorleden ons nog veel 
inspirerend liederen zullen laten horen in komende vieringen. 
 
Karmelbijeenkomsten 
Gezien de halve corona loc down, zal de Karmel gemeenschap 
Titus Brandsma 24 oktober en 28 november 2020 niet bij elkaar 
komen. Het plan is op 12 december dat weer te doen als de 
omstandigheden dit toelaten. 
Dat laat ik tegen die tijd aan jullie weten. 
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 Orgelconcerten  
Meerdere keren per jaar wordt ons gevraagd of er tijdens de 
vieringen vaker op het orgel achter in de kerk gespeeld kan worden. 
Omdat we met het koor voor in de kerk zingen is het bijna niet 
mogelijk om het grote orgel te gebruiken. Gelukkig is daarom in het 
verleden een Johannes orgel aangeschaft ter begeleiding van de 
koorzang. Natuurlijk is zo’n elektronisch orgel wat klank betreft 
minder dan het originele orgel, maar we kunnen het er aardig mee 
redden en zijn er tevreden mee.  
Het grote orgel zou inderdaad wel wat vaker gebruikt kunnen 
worden. Vaker bespelen is ook voor een orgel beter daar er veel 
mechanische constructies in zitten en die dreigen vast te lopen bij 
te weinig speeltijd. Er zit ook een grote blaasbalg in die er voor 
moet zorgen dat de lucht naar de orgelpijpen geleid wordt, zodat er 
klank ontstaat. Bij langdurige stilstand verhardt de balg en werkt 
niet meer goed. 
Daarom is het idee ontstaan om het orgel vaker te gebruiken buiten 
de vieringen om. De bedoeling is dat organisten uit onze omgeving 
eens in de maand op de laatste zaterdag van de maand van 16.00 
u. tot 16.45 een orgelconcert geven waar iedere belangstellende 
voor uitgenodigd is. Met in achtneming van de corona maatregelen. 
De toegang is gratis. Collecte schaal bij de uitgang. 
Zaterdag 31 oktober: bespeling door Bert Wisgerhof uit 
Veenendaal. 
Zaterdag 28 november: bespeling door Annet Veltkamp uit 
Heelsum. 
Zaterdag 2 januari 2021: bespeling door Rien Capelle uit Doorwerth 
 
 Eerste	Heilige	Communie	2020	->	2021	
Afgelopen voorjaar zijn in Wageningen e.o. 15 communicantjes 
begonnen met de voorbereidingen voor het ontvangen van hun 
Eerste Heilige Communie. 
 
Op 13 juni 2020 zou het grote feest plaatsvinden voor 6 
communicantjes uit Renkum/Heelsum/Wolfheze: Abiman 
Paramananthen, Kristel Ritterbex, Menno Bartels, Queenchely 
Eleonora, Sophia Ali Gedi en Stijn Lommerse. 
Maar halverwege maart, midden in hun voorbereidingen, werden de 
bijeenkomsten gestopt, om de wel bekende redenen. De 
communicantjes vonden het  erg jammer.  
Nu gaan we begin 2021 toch proberen de draad weer op te pakken, 
zodat vóór de zomer van 2021 het feest door kan gaan! Uiteraard 
wordt het feest in de kerk van Renkum gehouden. 
 
Dus de communicantjes moeten nog even volhouden, maar hopelijk 
kunnen we in goede gezondheid begin 2021 weer verder gaan. 
De communicantjes in Wageningen hopen in november hun EHC te 
ontvangen. 
 
Misschien zijn er nog nieuwe kinderen, die nu in groep 4 of 5 (of 
(hoger) zitten, die willen aansluiten bij deze groep van Renkum?   
Mochten jullie, ouders, informatie willen hebben, kunt u met mij  
contact opnemen: 



 

 

 
Mirjam.schilder.66@gmail.com of contact opnemen met pastoor ten 
Have. 

 
Als uw kind nog niet gedoopt is, is dat geen probleem. Uw kind kan 
voor dat het de Eerste Communie krijgt eerst gedoopt worden.   
 
Sint	Maarten	
Wat	leven	we	op	het	moment	in	een	rare	tijd.	Veel	kan	of	mag	er	niet	
meer.		

Maar	we	proberen	toch	te	kijken	naar	wat	er	wel	mogelijk	is.	Dit	jaar	
willen	we	uiteraard	Sint	Maarten	met	jullie	vieren,	alleen	op	een	andere	
manier	dan	normaal.	

We	vieren	op	zaterdag	7	november	aanstaande	Sint-Maarten	in	onze	
kerk.	Helaas	gaat	het	gezamenlijk	pannenkoeken	eten	dit	jaar	niet	door.	
We	willen	toch	met	jullie	een	mooie	lampion	knutselen.	Dit	jaar	gaat	het	
anders	dan	voorheen,	dus	laat	je	ouders	deze	tekst	even	lezen.		

We	maken	zaterdagmiddag	7	november	in	de	pastorie	een	lampion.	Dit	
keer	hebben	we	de	tijd	in	tweeën	opgesplitst,	namelijk	van	14-15	uur	en	
van	15.30-	16.30	uur.	Per	tijdvak	kunnen	er	15	kinderen	komen	knutselen.	
Dit	jaar	moeten	de	kinderen	van	te	voren	worden	aangemeld.	Uw	
kind(eren)	kunt	u	aanmelden	via:	caroline.joostink@hetnet.nl.	Geeft	u	
hierbij	de	naam	van	uw	kind(eren)	door	en	het	gewenste	tijdstip.	Vol	=	
echt	vol	en	gezien	de	aangescherpte	coronamaatregelen	moeten	we	
hierop	letten.	

Ouders	kunnen	bij	het	knutselen	helaas	niet	aanwezig	zijn	in	de	
pastorie.	Na	afloop	van	het	uur	kunt	u	uw	kind(eren)	bij	de	voordeur	van	
de	pastorie	op	komen	halen.	

Om	19.00	uur	is	er	dan	een	gezinsviering	in	de	kerk	die	helemaal	in	het	
teken	van	Sint-Maarten	zal	staan.	Pastor	Toos	Jurrius	zal	hierin	voorgaan.	
Tijdens	deze	viering	is	er	geen	kinderopvang.	Na	afloop	van	de	viering	
mogen	wij	met	onze	lampions	bij	goed	weer	door	het	Rosarium	Mariae	
park	(naast	de	kerk)	lopen,	bij	slecht	weer	lopen	we	door	de	kerk.	
Uiteraard	is	er	voor	elk	kind	wat	lekkers.	

Aangezien	we	de	voorschriften	van	het	RIVM	naleven,	mogen	er	maar	30	
personen	bij	de	viering	aanwezig	zijn	(kinderen	onder	de	12	jaar	worden	
niet	meegerekend).	Ook	hierbij	werken	we	met	vooraf	reserveren.	U	kunt	
uw	naam	en	telefoonnummer	doorgeven	aan	mevrouw	Tosca	van	den	
Broeke:	broeketgm@gmail.com.	

Er	zijn	geen	kosten	aan	het	knutselen	van	een	lampion	verbonden,	wel	
vragen	we	of	elk	kind	een	lampionstokje	met	werkend	lampje	(eventueel	
met	reserve-batterijen)	meeneemt.		

Zien	we	je	dan?	We	hebben	er	heel	veel	zin	in.	



 

 

 
Namens	de	werkgroep,	Caroline	Steins

	

	
Eucharistie	en	Aanbidding	
Pater	Vadakkel	komt	zondagmiddag	8	november	en	zondagmiddag	13	
december	naar	Renkum	voor	zijn	programma.	Van	15.00	-17.00	uur	
(eucharistieviering	en	aanbidding/gebed).	De	aanbiddingsgroep	uit	
Wageningen	wil	daarbij	voor	eucharistische	aanbidding	een	uur	of	langer	
aansluiten.			
 
Allerzielen	maandag	2	november	2020	
De	viering	van	Allerzielen	zal	dit	jaar,	in	verband	met	Corona,	een	
gesloten	viering	zijn	die	alleen	door	genodigden	bezocht	kan	worden.	
Er	is	tussen	16.00	en	17.00	uur	wel	gelegenheid	voor	iedereen	om	een	
kaarsje	aan	te	steken	bij	het	altaar.	Natuurlijk	dient	u	wel	afstand	te	
bewaren	van	1,5	meter	en	ook	graag	een	mondkapje	dragen.	
	
Voedselbank	
Het	aantal	mensen,	dat	de	voedselbank	nodig	heeft,	stijgt.	Door	Corona	
raken	steeds	meer	mensen	hun	baan	en	inkomen	kwijt.	Doordat	de	
supermarkten	een	beter	beleid	voeren	om	te	voorkomen	dat	voedsel	
weggegooid	moet	worden,	krijgen	de	voedselbanken	minder	artikelen	uit	
de	supermarkten.	Daarom	is	uw	steun	hard	nodig.	Er	staat	een	doos	op	
de	pastorie	waar	u	elke	dag	tussen	09.00	en	11.30	uur	uw	giften	kwijt	
kunt.	Laten	we	elkaar	helpen	om	door	deze	nare	periode	heen	te	
komen.	

  
	
	

 


