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Vrijwilligers
In de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum werken veel vrijwilligers. Zo wordt er
wekelijks door een groep van ongeveer 7 mensen zo’n 20 uur gewerkt in het park.
Meestal op de woensdagmorgen.
Gezamenlijk een kopje koffie drinken hoort daar natuurlijk ook bij. Hulde aan hen!
In de TitusBreed staan eventueel nog enkele foto’s afgedrukt.

Alles is geschapen door Zijn hand!
Een warme sfeer op zondagochtend 4 oktober, waarin iedereen deelde tijdens deze
gezinsviering. Het thema van de viering was dan ook ‘delen’. Tegelijk was het door de
kapotte verwarming koud in de kerk. Maar misschien bracht dat juist compassie
teweeg voor de zwerver over wie pastor Joop Nijrolder aan de kinderen vertelde.
Een zwerver die langs de deuren gaat met niet meer dan een steen. Een steen om
soep van te maken. Maar juist als meerdere mensen wat toevoegen in de pan met
water en steen, wordt het een heerlijke soep! Een soep waarvan genoeg is voor
iedereen aan tafel. Een wonderbaarlijk verhaal over de kracht van delen.
Voor de volwassenen had pastor Nijrolder nóg een overweging. Die ging over de Broodvermenigvuldiging uit het Evangelie,
terwijl alle kinderen half meeluisterend kleurden op de trappen van het priesterkoor.
Hierna werd samen het geloof beleden: “Geloven in de Heilige Geest en met die kracht als gemeenschap open te staan voor
anderen. Zodat het voor iedereen een feest wordt.” Zijn Geest geeft ons de kracht en de genade (voor alles om ons heen).
“En dat valt ook te begrijpen, want alles is geschapen door Zijn hand”, zong het Kinderkoor Renkum, geleid door Myriam
Hazelzet op gitaar en met Sara op ukelele.
Na de viering bleef de warme sfeer. De warmte werd verspreid: over het kerkplein, in de tent en pastorie, én op veilige
afstand van elkaar.
Voor kinderen die mee willen zingen in het Kinderkoor Renkum: het koor repeteert elke vrijdagmiddag van 16.30 uur – 17.15
uur in de kerk. Hiervoor kun je contact opnemen met Myriam Hazelzet via myriam@hazelzet.org.
Voor foto’s: zie de TitusBreed

Begraafplaats Mariahof
Inlichtingen, vragen en/of klachten over de Mariahof kunt u stellen aan:
en de beheerder : Dhr. I.Rip 06-28023979.
Theo Swiebel.

Pastoor ten Have tel.: 0317-419290

Informatieavond over de Stichting Maria van Renkum
Informatie van de stichting Maria van Renkum kregen we op 29 september. John Bartels hield een presentatie van het werk
van de Stichting Maria van Renkum. Veel werk is en wordt verzet om het bedevaarts- aspect van onze geloofsgemeenschap
onder de landelijke aandacht te brengen, tot en met het Vaticaan en de Provinciale Staten reikt het pogen van deze groep.
Heel geweldig! De stichting wil graag de kerk zelf onderhouden en dat lukt ook, die financiën zijn er. Wat betreft het
ultimatum gesteld door het parochiebestuur aangaande de benodigde fondsen; we hebben uitstel tot december.
Er is een plan om naast de kerk een cultureel centrum te realiseren, waarin o.m. een informatiecentrum voor alles wat kerk
en bedevaarten betreft.
Na afloop van zijn presentatie konden we vragen stellen- men was algemeen blij met de inzet van de groep en hen dankbaar,
want wie anders doet er wat aan de dreigende sluiting en afbraak van O.L.V. ten Hemelopneming te Renkum?
Een opmerking van één van de jongeren, misschien wel de enig aanwezige jongere: ”Waarom houden we de eer niet aan

onszelf en maken we een traject waarin we waardig afscheid nemen van de katholieke kerk hier?”
Het is waar, er zijn geen jongeren, er zijn bijna alleen 65-plussers die onze kerk gaande houden, onze eigen kinderen doen er
niet aan mee, dus waar zijn we mee bezig? Maar dan was daar j. l. zondag 4 oktober een viering met ons kinderkoor, zo
enthousiast, zo vrolijk, en daar waren dan hun ouders en andere belangstellenden, een grote bezetting voor een
gebedsviering! En dan komt er weer hoop; hier doen we het voor, we blijven een koor aanbieden en wekelijkse
kindervieringen. Heel fijn dat ook dat weer aantrekt; we geven de moed niet op. Ook als we straks weer terug moeten naar
30 mensen per viering, die 30 zullen vinden waar ze voor komen: aanwezig zijn in het Huis van God, in de stilte, in de eerbied,
in de aanbidding, in het knielen, het buigen, kortom, in het ervaren van de Geest die heel maakt, in het ervaren van de liefde,
nooit sterker te ervaren dan daar, waar voor de goede zaak Het Offer werd gebracht. In het verblijven in het mysterie dat wij
God noemen. Het is een geweldig extra wat we mogen ervaren in de setting van kerkzijn.
Wat we zouden missen? Vorige week antwoordde een 90 plusser op de vraag of ze de kerkgang miste: och, op de t.v. is het
ook een mooie mis, maar het koffiedrinken daarna!...Gaat het om de koffie? Nee, om contact, verbondenheid met mensen
met eenzelfde levensgevoel, eenzelfde geloof, in liefde verbonden. Dat is uniek, dat willen we niet kwijt.
Elke woensdag in het Avondgebed zeggen we het weer bij het vrije gebed: “Schenk ons Uw kracht, laat als het mogelijk is
deze bedevaarts-plek blijven bestaan, schenk wijsheid aan allen die hier mee te maken hebben. En zo niet, beziel ons dan
met nieuwe kracht“.
In de tweede helft van de avond, ging het over de bezigheden in de parochie, over de inzet door zovelen geleverd.
Het tweeledige karakter van de avond was goed, daar we voorlopig geen parochieavond kunnen houden in de pastorie
vanwege de tweede golf corona.
De gezelligheid bij het napraten bij een glaasje bij de voordeur was als vanouds: gezellig, humoristisch, prijzend en lakend
waar nodig en steeds met liefde. Kortom: ontmoeting op niveau!
Vieringen: vanaf het weekend van 18 oktober zullen er in de vieringen maar 30 mensen aanwezig mogen zijn, dus meldt u
aan!
Op de site, per telefoon of op de pastorie.

Bespeling van het orgel in onze kerk
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 Johannusorgel 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 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. (Mits de maatregelen tegen het coronavirus ons daartoe in staat stelt!!)
De toegang is gratis. Na afloop kunt u een bijdrage geven voor de onkosten en de organist.
Dit jaar nog zijn de volgende data vastgesteld:
Zaterdag 31 oktober: bespeling door Bert Wisgerhof uit Veenendaal.
Zaterdag 28 november: bespeling door Annet Veltkamp uit Heelsum.
Ieder van harte welkom!

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.
Dat was voor iedereen een heel onverwachte gebeurtenis.
De communicantjes vonden het heel 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.
En 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, of uw kind aanmelden, 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.

Bericht van Seniorenpastoraat
Beste mensen,
We zitten al volop in de herfst, de maatregelen rond het coronavirus blijven van kracht; afstand houden en voorzichtig zijn. En
toch elkaar nabij zijn. En met vragen hoe het verder zal gaan?
Dat vraagt ook vertrouwen van ons, vertrouwen dat het beter zal gaan.
De natuur kan ons daarbij helpen. De natuur neemt afscheid met prachtige herfstkleuren, met vallend blad. Wij ervaren het
diepe geheim van het leven, het geheim van vertrouwen in de wisseling der jaargetijden, misschien wel het duidelijkst in de
herfst. De herfst als symbool van sterven als doorgang naar nieuw leven.
November ook de maand waarin Allerheiligen en Allerzielen gevierd wordt.
We gedenken hen die heilig zijn verklaard, maar ook hen die in alle stilte, in eigen kring en in grote eenvoud zalige mensen
waren en blijven in de harten van hun dierbaren.
Wij wensen u gezondheid en alle goeds voor de komende tijd .
Gebed in de herfst.
Nu de herfst de dagen binnenkruipt en de nevel woont op het veld,
nu de avond zich vroeger verspreidt in de boomgaard
en de nacht zich verdiept boven het dak.
Leer ons eerbied voor de stilte. Geef ons achting voor de duisternis.
Neem onze angst weg voor de eenzaamheid.
Want alles wat gebeurt, de gang van de seizoenen
De reis door de dagen, het krimpen van het jaar, in alles ligt het geheim van de weg.
De weg die wij gaan door de jaren, de gang die ons voert tot de dood,
het geheim van het licht in de dingen, de adem van engelen in de nacht.
Doe ons open voor dieper dan wij. Leer ons horen en zien met de ziel.
Nader ons in het holst van de nacht, geef ons vleugels in het licht.
Catharína Vísser

Koren en bijzondere vieringen:
Vanwege coronamaatregelen mogen er slechts 4 zangers deelnemen
Zondag
1 nov
10:00
Kleinkoor
Maandag
2 nov
19:00
Kleinkoor
Allerzielen
Zondag
8 nov
10:00
Feniks
Zondag
15 nov
10:00
Kleinkoor
Zondag
22 nov
10:00
Kleinkoor
Zondag
29 nov
10:00
Kleinkoor
Zondag
6 dec
10:00
Laudate Dominum
Dinsdag
8 dec
19.00
Maria onbevlekte ontvangenis
Zondag
13 dec
10:00
Kleinkoor
Zondag
20 dec
10:00
Kleinkoor

Mededelingen:
•

Avondgebed elke woensdagavond om 19:00 uur, afgesloten met een kopje koffie of thee en een praatje.

Intenties oktober-december
Zondag 1 nov 10:00 uur Gebeds viering
Voorganger:
Pastor Guido Dieteren
Om Gods Geest en Zegen over het Wijkcontact
Nelly Koster-Jansen en dochter Riny
Trees Hoksbergen – Geenacker
Jaargetijde Sophia Modderman – van der Knaap
Overleden ouders Jägers en Door Selman
Maandag 2 nov 19:00 uur Gebeds viering Allerzielen
Voorganger:
Marijke van Silfhout
Henriette Grummels
Thies Cornelissen
Ton Delsink
Osvaldo Peralto
Anneke van Haaren – Gieling
Adrianus Vernooij
Ida Sanders – ten Vregelaar
Clasina van de Borg – Markus
Leon Goertz
Jans van de Klift – Tak
Bets Robbers – ten Böhmer
Nelly Koster-Jansen en dochter Riny
Zondag 8 nov 10:00 uur Gebeds viering
Voorganger:
Jos Oomen
Nelly Koster – Jansen en dochter Riny
Anneke van Haaren – Gieling
Thies Cornelissen
Zondag 15 nov 10:00 uur Eucharistie viering
Voorganger:
Pater Frans Bomers
Nelly Koster – Jansen en dochter Riny
Trees Hoksbergen – Geenacker
De Heer en Mevrouw Schnitzler – Degen
Jans van der Klift - Tak
Zondag 22 nov 10:00 uur Gebeds viering
Voorganger:
Wim Gerbrands
Nelly Koster – Jansen en dochter Riny
Clasina van de Borg – Markus
Leon Goertz
Zondag 29 nov 10:00 uur Gebeds viering
Voorganger:
Marijke van Silfhout
Nelly Koster – Jansen en dochter Riny
Overleden ouders Jägers en Door Selman
Bets Robbers – ten Böhmer

Zondag 6 dec 10:00 uur Gebeds viering
Voorganger:
Jos Oomen
Om Gods Geest en Zegen over het Wijkcontact
Jaargetijde Sophia Modderman – van der Knaap
Nelly Koster – Jansen en dochter Riny
Trees Hoksbergen – Geenacker
Annie Menting - Hosmus
Zondag 13 dec 10:00 uur Gebeds viering
Voorganger:
Wim Gerbrands
Nelly Koster – Jansen en dochter Riny
Henriette Grummels
Sientje Bartels – van den Dam
Ton Delsink
Osvaldo Peralto
Anneke van Haaren – Gieling
Jans van der Klift – Tak
Zondag 20 dec 10:00 uur Eucharistie viering
Voorganger:
Pater Frans Bomers
Nelly Koster – Jansen en dochter Riny
Trees Hoksbergen – Geenacker
De Heer en Mevrouw Schnitzler – Degen
Thies Cornelissen
Anneke Verbeek – Muller
Ida Sanders – ten Vregelaar

Inleverdatum voor volgende TitusBreed:
maandag 23 november voor de uitgave van
Kerstmis en januari 2021.
graag copy naar:
hans@gelderman.nu

