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Programma voor 24, 25 en 26 december.
Kerstavond 24 december:
De kerk is zoals altijd vanaf 9.00 uur open- vanaf 16.00- 19.00 uur Inloop.
Er zullen steeds twee kerkwachters aanwezig zijn die de route wijzen en het aantal mensen controleren. Bij
het stadje Bethlehem zal uitleg gegeven worden.
Tijdens deze Inloop zal een koorkwartet van tijd tot tijd zingen.
Het kinderkoor zal zingen om 17.00 uur.
Eerste kerstdag: Opening met kerkwacht van 14.00- 16.00 uur.
Voor kinderen die in de kerk komen zal er een kleurplaat met een kleine verrassing zijn.
Tweede kerstdag: de kerk is open (met kerkwacht)voor bezoek van 9.00- 17.00 uur.
N. b. Op Oudejaarsavond zal er een gebedsviering zijn om 19.00 uur

Voor nadere mededelingen over de kerstdagen
zie de uitgave van TitusBreed

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 heel voor iedereen een heel onverwachte gebeurtenis. De communicantjes vonden het heel erg
jammer.
Dus de communicantjes uit Renkum/Heelsum/Wofheze moeten nog even volhouden, maar hopelijk kunnen
we in goede gezondheid begin 2021 weer verder gaan.
De communicantjes in Wageningen hebben op 14 november hun EHC ontvangen. Het was een hele
bijzondere viering!

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.
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
Gedicht Elke dag wordt wat korter.

Elke dag wordt het een beetje donkerder.
Elke dag een beetje meer nacht.
In de donkerte van die nachten
ontsteken we elke week een kaars meer
tot we de krans rond zijn
en er weer genoeg licht en warmte zal zijn
om Hem een thuis te geven.
Als je merkt, dat duisternis en kilte
ook in en rond mensen voelbaar zijn,
wordt het verlangen groot naar ‘anders’ en ‘beter’
- wacht niet af –
Als je warmte uitstraalt, langzaam weer mens wordt,
meer mens met de ongeziene mens,
dan is er groeiend licht, dan is er hoop,
dan wordt het Kerst …
Wij wensen u allen een goede voorbereiding op het kerstfeest.
En dat het voor u, ondanks de beperkingen, toch een zalig Kerstfeest mag worden.

Nog net vóór sluitingstijd binnengekomen:
Als u dit leest en overdenkt
Weet u meteen wie u dit schenkt.

Het kan niet anders, het is de Sint
Die zich in Spanje reeds bevindt.

Al is zijn tijd in Holland op,
Het maalt hem steeds maar door de kop.

Door virusleed en streng lockdown,
Door “black-lives-matter” en “Forumclown”,
Zou je toch bijna nog vergeten,
Dat er in de “gemeenschap Renkum” moet je weten
Veel mensen als vrijwilliger werken
En elkaar daarin versterken.
Er zijn er die met alle krachten
Proberen elkaars leed te verzachten
Door het vuur uit de sloffen te lopen
Zodat er niemand de kerk zal slopen.
En tot groot genoegen van Piet en Sint
Zien wij de positie waarin de kerk zich bevindt
(en als het zo doorgaat, binnenkort misschien)
Er veel positiever uit gaat zien.
Een grote dank van Sint aan iedere parochiaan,
Die meeleeft, meevoelt en meewerkt hieraan.
Dat de gemeenschap van Maria van Renkum binnenkort
Het positieve bericht krijgt dat er niet gestopt wordt.
Met hartelijke dank aan ieder en zeer vriendelijke groet,
Van de Sint en Piet

De volgende TitusBreed zal verschijnen vóór het weekend van 13/14 februari en
geldt t/m 20/21 maart. Copy hiervoor of de inlegvellen graag insturen uiterlijk
woensdag 27 januari vóór 18.00 uur.
Op het mailadres: hans@gelderman.nu

