
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hemelvaartsdag 

Hemelvaartsdag 13 mei 2021. Wilt u mee dauwtrappen? Dan 
graag klaarstaan om 7.00 uur bij de pastorie. We wandelen 
zoals we al jaren doen op deze ochtenden, staan zo nu en dan 
stil voor een lied of gedicht. Op de pastorie eten we op 
gepaste afstand een ontbijt en gaan dan naar de kerk voor een 
korte meditatieve viering. Graag aanmelden op de bekende 
wijze.  

Kruispunt   

Maandag 3 mei om 22.50 uur op NPO2, een uitzending over 
onze parochiepatroon getiteld “Titus Brandsma, held en 
heilige”. 

Tweede Collectes;  

2 mei: Stichting Leergeld Arnhem, Renkum, Rheden, 
NL45RABO0323063919 

9 mei: Stichting Vrijwillige Hulpdienst Voor Elkaar NL73ABNA 
042.70.00.424 

13 mei Hemelvaart Stichting Talent 0vv Inloophuis Renkum 
NL87SNSB0967469899 

16 mei Week Nederlandse Missionaris  NL30RABO0171211111 

23 mei Pinksteren Titus Brandsma iz OLV ten Hemel o.v.v. 
Ziekenbedevaart Renkum NL64RABO0355004062 

Orgelconcert  

Na de start van de zaterdagnamiddagorgelconcerten in het 
najaar van 2020 gaan we na enkele maanden van coronastilte 
weer starten met deze orgelbespelingen. Annet Veltkamp zal 
dit keer het concert geven van 16.00- 16.45 uur. 
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Zorg dat u er om 16.00 uur bent op zaterdag 15 mei a. s. !  

Toegang vrij,- vrije gift bij uitgang. 

Voedselbank 

De voedselbank doet een beroep op ons; in de pastorie kunt u 
de hele week terecht van 9.30-11.30 uur, op zondag staat er 
tijdens de viering een krat bij de ingang. 

   

 

Kindervieringen 

De kindervieringen zijn weer begonnen! Voortaan 
kunnen de kinderen weer naar de pastorie om 
daar te luisteren, zingen, vertellen, verwerking 
maken. 2 Mei weer, maar 9 mei mogen ze in de 
kerk blijven want dan hebben we een gezinsviering 
met het kinderkoor. We verheugen ons erop! 

 

 

 

 
Navertelling Johannes 15,1-8 

Jezus is de ware wijnstok 

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ”Ik ben de stam van Gods 
druivenplant en jullie zijn mijn takken. En God, God is de 
tuinman. De takken waar geen druiven aan groeien haalt Hij 
weg. De takken waar wél druiven aan groeien snoeit Hij; Hij 
maakt ze kort. Want als de takken gesnoeid zijn komen er 
volgend jaar nog meer druiven aan. Jullie lijken op de goede 
takken, dat zijn de takken die gesnoeid zijn. Ik heb met mijn 
woorden de slechte dingen uit jullie weggesnoeid. Dus nu zijn 
jullie zonder die slechte dingen helemaal schoon geworden.  
Jullie moeten verbonden blijven met Mij en Ik met jullie. Want 
zonder Mij kunnen jullie niet goed leven. Net zoals als er alleen 
druiven groeien aan takken die vastzitten aan de stam van de 
druivenplant. Als je met Mij verbonden blijft kun je goede 
dingen doen. Maar zonder Mij kun je niets. Dan gaat het 



 
verkeerd met je. Wanneer je niet met Mij verbonden bent, dan 
ben je als een tak die helemaal van de stam is afgehaald. Zo’n 
tak verschrompelt en dan wordt hij opgeruimd en in het vuur 
gegooid. Maar wanneer jullie wél met Mij verbonden blijven en 
jullie naar Mij luisteren, dan zal alles wat je vraagt, gebeuren. 
Jullie zullen dan als mijn leerlingen veel goede dingen doen. Zo 
laten jullie de mensen zien hoe God in de wereld is." 

Dit is het Woord van God 
Kinderen: Wij danken God 

Goede God, 
zoals een rank verbonden is aan een wijnstok, 
zo zijn wij mensen met U verbonden. 
Wilt U ons helpen om te groeien 
en goede vruchten voort te brengen? 
Want wij zelf zijn uw vruchten 
en door goede keuzes te maken, 
kunnen wij groeien in ons geloof. 
Door wat wij doen, kunnen wij laten zien 
dat wij in U geloven en bij U horen. 
Helpt U ons daarbij. Amen 
	

Waterpomp	

 
Het park rondom de kerk wordt 
aangepakt. Twee grote bomen 
moesten helaas het veld ruimen. 
Om overdadig  gebruik van schoon 
leidingwater te voorkomen en ons 
prachtige (processie)park om het 
kerkgebouw tijdens warme 
zomerdagen groen te houden, 
willen we bij ons mooie 
gemeentelijk monument een 
pompinstallatie plaatsen. 
We proberen hiervoor 7.200 euro 
bij elkaar te krijgen. Een goede 
investering, die uiteindelijk geld 
oplevert.  

 

 

Vieringen en Mariabedevaarten in Renkum 
In	de	maand	juni	worden	de	Mariabedevaarten	in	Renkum	hervat!	In	de	
kerk	van	Onze	Lieve	Vrouw	ten	Hemelopneming	gaat	pastoor	Henri	ten	



 
Have	voor	in	de	eucharistieviering	op	Sacramentsdag,	zondag	6	juni	om	
11.00	uur.	Aansluitend	is	de	Sacramentsprocessie	in	het	Mariapark.	
Zondag	15	augustus	om	11.00	uur	leidt	bisschop	Herman	Woorts	de	
viering	van	het	hoogfeest	van	Maria	ten	Hemelopneming.	Pastoor	Ten	
Have	is	mede-celebrant.	Het	beeld	van	Maria	van	Renkum	wordt	na	de	
eucharistie	in	processie	door	het	Mariapark	gedragen.		
	
	
Aanmelding	
Voor het bijwonen van een viering blijft opgave-vooraf verplicht. 
Dat geldt ook voor de bedevaarten. Ieder kan zich aanmelden, 
maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur, op het 
telefoonnummer van de pastorie: 0317 – 312 321, of via een 
mailbericht aan Tosca van den Broeke, broeketgm@gmail.com . 
	
Bedevaart	met	een	groep(je)	
Deze tijd met beperkingen leent zich heel goed voor een bezoek in 
kleinere groepen aan Maria van Renkum: het miraculeuze beeld van 
vóór het jaar 1380, dat tot het nationaal erfgoed behoort. De 
Werkgroep Bedevaarten Renkum regelt in overleg graag een 
groepsontvangst. Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
Leny Lotgerink. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 53 16 01 
95, of via de mail l.lotgerink@outlook.com .  
 
Gelderse bedevaart in het najaar  
Zondag 17 oktober, in de Mariamaand, is de dag van de Gelderse 
Bedevaart. Maria van Renkum is Moeder van Toevlucht en Vrouwe 
van Gelderland. De bedevaart begint om 14.00 uur met een 
bloemenprocessie en het rozenkransgebed. Vervolgens is er een 
eucharistieviering. Na een kort lof eindigt het programma om 
ongeveer 16.00 uur. 
 
Bedevaart voor zieken en senioren 
Dinsdag 18 mei zou de Mariabedevaart speciaal voor zieken en 
senioren zijn. Die gaat evenals vorig jaar niét door. Er is alle hoop 
dat deze bijzondere bedevaart in 2022 eindelijk weer kan 
plaatsvinden, voor de 64e keer. De datum is nu al vastgesteld: 
dinsdag 31 mei	2022!	

 
Gebed, Eucharistie, Aanbidding met pastor Koos 
Smits, pr.         
        
         14.30 u        Gezamenlijk Rozenkransgebed bij Maria van 

Renkum 
         15.00 u        Barmhartigheidsrozenkrans 
         15.15 u        Eucharistieviering, celebrant pastor K. Smits, pr. 
         16.15 u        Uitstelling Allerheiligste (lof)                                               
         17.00 u        Einde  
 



 
 
Toegang gratis! Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor de 
onkosten.    
Aanmelden: via sms bericht of voicemail mobiel 06-193 44 199 of 
via e-mail  secretariaat@mariavanrenkum.nl 
Bedevaartkerk O.LV. ten Hemelopneming Dorpsstraat 1 6871 AA 
Renkum 
	
 


