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Een	mooi	begin:	nieuw	leven!	Het	zoontje	van	Samuel	en	Sara	gedoopt	op	28	
mei.	We	herinneren	ons	de	Shalomgroep	nog,	vooral	de	blijdschap	die	ze	
uitstraalden	door	hun	geloof.	Inspirerend	voor	ons	nuchtere	Nederlandse	
kerkgangers.		
Mocht	u	hem	willen	gelukwensen:	
		

	
	
Met	vriendelijke	groet,	Van:	Samuel	Souza	da	Luz	<samuelluzshalom@gmail.com>	
Datum:	28	mei	2021		
	

Wat	U	weten	moet..	
Nieuwe	geboorte,	zo	voelen	we	het	weer	als	we	zondag	naar	de	kerk	gaan	en	na	afloop	koffie	gaan	
drinken!	Oude	traditie:	het	café	tegenover	de	kerk;	geloof	moet	je	delen,	door	ontmoeting,	gesprek,	
enz.	Bij	mooi	weer	blijven	we	buiten,	maar	ook	in	de	pastorie	kunnen	er	een	aantal	zitten.	Onze	
kerkruimte	mag	tot	90	personen	ontvangen,	dus	van	harte	welkom!	
Deze	zondag	gaat	Wim	Gerbrands	voor;	volgende	week	Pater	Bomers,	27	juni	Toos	Jurrius,	we	
hebben	dan	een	gezinsviering	waarbij	het	kinderkoor	zingt.	
Ze	mogen	weer	voltallig	oefenen	en	doen	dat	met	enthousiasme.	
De	kinderen	krijgen	een	eigen	viering	in	de	pastorie,	behalve	met	de	gezinsvieringen,	dan	blijven	ze	in	
de	kerk.	
Collectedoelen	voor	de	komende	zondagen;	
13	juni	Oase	Oosterbeek	NL52	RABO0191877050	
20	juni	Vluchtelingenwerk	Renkum	NL11INGB0004295661	
27	juni	Katholieken	in	Syrië	NL42RABO0113350686	



Vieringen	de	komende	weken;	
13	juni	Gebedsviering	Wim	Gerbrands	
20	juni	Eucharistieviering	Pater	Bomers	
27	juni	Gezinsviering	Pastor	Toos	Jurrius	
	
Denkt	u	aan	de	voedselbank:	er	staat	een	krat	in	het	portaal	van	de	kerk	tijdens	de	vieringen.	Door	
de	week	om	de	pastorie	op	openingstijden.		
	
	
	

	
Bureausecretaris	Kerkelijke	instelling	“Sint	Caecilia”	aartsbisdom	
Maliebaan	40,	3581	CR	Utrecht	
Tel.	06-49957318	(ma&do)	
	
   	
	Oriëntatie-	en	basiscursus	Koordirectie	
		
Dit	najaar	start	de	Kerkelijk	instelling	Sint	Caecilia	aartsbisdom	met	de	oriëntatie-	en	basiscursus	
koordirectie	(2021	-2022)	op	verschillende	locaties	binnen	het	bisdom	Utrecht.	De	cursus	bestaat	uit	
vijftien	zaterdagen	van	10.00	–	14.00	uur	met	een	frequentie	van	ongeveer	een	keer	per	twee	
weken,	te	beginnen	in	de	laatste	maanden	van	dit	jaar,	docent	is	Ronald	de	Haan	
De	cursus	is	bedoeld	voor	aankomende,	alsmede	huidige,	koordirigenten	die	zich	graag	verder	willen	
bekwamen	in	het	leiden	van	liturgische	koren.	Het	aanbod	van	de	cursus	is	gericht	op	het	
ontwikkelen	van	(basis)	slagtechnische	vaardigheden,	alsmede	het	benoemen	van	aspecten	waar	een	
dirigent	in	de	praktijk	mee	te	maken	krijgt:	voorbereiding,	muzikaal	beleid	en	een	verantwoorde	
programmering	binnen	de	liturgie.	Verder	wordt	er	ingegaan	op	een	verdieping	en	kennismaking	van	
liturgisch	repertoire	en	eenvoudige	algemene	muziekleer.	
Gedurende	de	cursus	zal	er	viermaal	een	koorpracticum	plaatsvinden,	waarbij	het	niveau	van	elke	
cursist	afzonderlijk	leidend	is.	De	cursus	wordt	afgesloten	met	een	deelnamecertificaat	en	een	
rapportage.		
Voor	aanmelding	en	verdere	informatie	kunt	u	terecht	bij	bureausecretaris	Marcus	de	Haard,	
Maliebaan	40,	3581	CR	Utrecht.	Tel:	06-49957318.	E-mail:	sintcaecilia@aartsbisdom.nl			
Met	vriendelijke	groeten,	
Marcus	de	Haard	
Bureausecretaris	Kerkelijke	instelling	Sint	Caecilia	aartsbisdom	
	
Maliebaan 40	
3581 CR Utrecht	
Tel. 06 - 499 573 18 (ma & do)	
	Met	vriendelijke	groeten,	
Marcus	de	Haard	
	
   	
Zingende	jeugd	is	slimmer!	
		
Op	zaterdag	2	oktober	a.s.	organiseert	de	kerkelijke	instelling	Sint	Caecilia	van	het	Aartsbisdom	
Utrecht	een	studie-	en	ontmoetingsdag	voor	kinder-,	jeugd-	en	jongerenkoren	met	als	thema	
“Zingende	jeugd	is	slimmer”.	



Kinderen	en	jongeren	zingen	graag,	veelvuldig	en	zonder	al	te	veel	schroom.	Dit	gebeurt	thuis,	op	
school	en	ook	in	de	kerk.	En	wat	sport	is	voor	het	lichaam,	is	zingen	voor	het	brein.		
		
De	stemmen	van	kinderen	en	jeugd	zijn	van	groot	belang	voor	onze	liturgievieringen.	Er	is	immers	
ook	genoeg	geschikt	repertoire	voor	deze	leeftijd.	Ook	in	kerkelijk	verband	is	veel	aanbod	dat	
jongeren	graag	zingen	en	hun	geloof	en	muzikale	smaak	vormt.	
		
Tijdens	deze	studiedag	zal	onder	andere	gewerkt	worden	aan	houding,	ademhaling,	stemgymnastiek	
en	articulatie	bij	kinder-	en	jeugdkoren.	Ook	zullen	er	liederen	gezongen	gaan	worden	die	specifiek	
passen	bij	de	offerande	en	het	tafelgebed.	Tevens	worden	ook	dirigenten	uitgenodigd	om	deel	te	
nemen	aan	deze	dag.	Met	hen	zal	dan	vooraf	contact	worden	opgenomen	om	in	overleg	repertoire	in	
te	brengen	die	deze	dag	tevens	gebruikt	kan	worden.	
De	dag	wordt	geleid	door	Simon	de	Jong,	dirigent	van	kinderkoor	“Sing	to	God”	en	het	Antonius	
Jongerenkoor	(JKA)	van	de	Z.	Titus	Brandsmaparochie	Ede-Wageningen.				
		
De	studie-	en	ontmoetingsdag	wordt	gehouden	in	de	Sint	Antoniuskerk	van	Ede,	begint	om	10.30	uur	
(inloop	vanaf	10.00	uur),	en	zal	duren	tot	15.00	uur.	De	kosten	bedrage	€	25,-	per	deelnemend	koor.	
		
Voor	aanmelding	en	nadere	informatie	kunt	u	terecht	bij	bureausecretaris	Marcus	de	Haard,	
Maliebaan	40,	3581	CR	Utrecht.	Tel:	06-49957318.	E-mail:	sintcaecilia@aartsbisdom.nl			
	
Zieke	
Deze	week	kreeg	ik	bericht	dat	Truus	Schuurmans	in	het	ziekenhuis	terecht	is	gekomen	na	in	Arnhem	
door	een	achteruit	rijdende	auto	op	een	parkeerplaats	te	zijn	aangereden.	Truus	was	zelf	met	de	bus	
naar	Arnhem	gegaan,	en	had	voor	het	oversteken	ook	de	hulp	van	iemand	anders	gevraagd.	Of	dit	
direct	daarna	is	gebeurd	weet	ik	niet.	Ze	heeft	veel	pijn,	maar	blijkt	gelukkig	niets	gebroken	te	
hebben.	Inmiddels	is	zij	weer	uit	het	ziekenhuis,	en	voor	herstel	opgenomen	in	een	instelling	in	
Arnhem.	Zij	heeft	nog	veel	medicijnen	voor	pijnbestrijding	als	gevolg	van	de	kneuzingen.			
Duidelijk	is	dat	Truus	de	komende	periode	niet	naar	de	kerk	kan	komen.			
Voor	wie	haar	iets	wil	laten	weten	is	dit	het	adres:		
Heijendaal-	Drie	Gasthuizengroep		
afd	Hooipoort,	Kamer	16		
St	Elisabethshof	201		
6812AX	Arnhem		
Vriendelijke	groet,		
Siebe	van	de	Geijn		
06	22261644		
	
Extra	Actie	Kerkbalans	helpt	kerken	weer	opbouwen	in	tijd	van	versoepeling	
‘Geef	voor	je	kerk	en	houd	elkaar	vast’	In	de	afgelopen	coronatijd	hebben	
kerken	op	inventieve	wijze	invulling	gegeven	aan	samen	kerkzijn.	Creatieve	en	
digitale	oplossingen	voor	vieringen	en	‘omzien	naar	elkaar’	heeft	financieel	veel	van	kerken	gevraagd.	
Met	steeds	meer	versoepelingen	van	de	coronamaatregelen	in	zicht,	start	Actie	Kerkbalans	een	extra	
actie	om	gemeenten	en	parochies	te	helpen	weer	op	te	bouwen	onder	het	motto	‘Houd	elkaar	vast’.	
Met	Actie	Kerkbalans	vragen	vier	kerkgenootschappen	hun	leden	ieder	jaar	om	een	bijdrage	voor	de	
eigen	kerk.	Dat	zijn	de	Rooms-Katholieke	Kerk,	de	Protestantse	Kerk,	de	Oud-Katholieke	Kerk	en	de	
Evangelische	Broedergemeente.	De	afgelopen	anderhalf	jaar	was	ook	voor	deze	kerken	een	
ingewikkelde	tijd.	“Het	omzien	naar	elkaar	is	onder	kerkgangers	een	van	de	belangrijkste	waarde	van	
kerk-zijn”,	zegt	Anna	Kruse,	woordvoerder	van	Actie	Kerkbalans.	“Onze	parochies	en	gemeenten	
hebben	ongekende	veerkracht	en	creativiteit	laten	zien	om	die	waarde	ook	op	afstand	invulling	te	



geven.	Op	allerlei	manieren	is	contact	gezocht	met	kerkleden	om	hen	pastoraal	en	waar	nodig	
diaconaal	te	steunen	in	de	crisistijd.”	Creatieve	en	digitale	vormen	van	kerk-zijn	brachten	extra	
kosten	met	zich	mee,	die	parochies	en	gemeenten	zonder	aarzelen	voor	hun	rekening	namen.	
Tegelijk	kwam	er	bijna	anderhalf	jaar	lang	juist	minder	geld	binnen	omdat	er	niet	gecollecteerd	kon	
worden	tijdens	vieringen	of	diensten.	Daarbij	vielen	ook	inkomsten	uit	bijvoorbeeld	zaalverhuur	weg.	
Daarom	ondersteunt	Actie	Kerkbalans	vanaf	1	juni	2021	de	vier	kerkgemeenschappen	met	een	extra	
fondsenwervingsactie.	Onder	het	thema	‘Houd	elkaar	vast’	worden	kerkleden	gevraagd	een	extra	
bijdrage	te	geven	voor	hun	eigen	plaatselijke	kerk.	Met	deze	financiële	steun	kunnen	kerken	de	
onderlinge	nabijheid	invulling	blijven	geven.	Actie	Kerkbalans	biedt	kerken	een	communicatiepakket	
met	kant-en-klare	materialen	waarmee	zij	leden	kunnen	benaderen	met	het	verzoek	om	een	
bijdrage.	Denk	bijvoorbeeld	aan	berichten	voor	websites,	kerkbladen,	social	media	en	online	
vieringen.	Anna	Kruse:	“We	willen	parochies	en	gemeenten	het	hiermee	zo	makkelijk	mogelijk	
maken.	We	hopen	dat	kerkleden	royaal	gaan	bijdragen	zodat	kerkgemeenschappen	hun	leden	vast	
kunnen	blijven	houden,	de	financiële	achterstand	inlopen	en	weer	op	volle	kracht	vooruit	kunnen.”	
Kijk	voor	meer	informatie	over	deze	actie	op	www.kerkbalans.nl/houdelkaarvast	Houd	elkaar	vast.	
Geef	aan	je	kerk.	
	
Toilet	bij	de	kerk.		

Zoals	bekend	is	het	toilet	in	de	kerk	nu	al	een	tijdje	gesloten	in	verband	met	een	defect.	Tijdens	de	
mis	moet	daarom	gebruik	worden	gemaakt	van	de	toiletten	in	de	pastorie.	Dit	is	natuurlijk	lastig	voor	
de	kerkgangers	en	zorgt	voor	veel	onbegrip.	Toch	is	het	belangrijk	dat	er	een	toiletvoorzieningen	
direct	bij	de	kerk	is.	Daarom	zal	het	toilet	dan	ook	zo	spoedig	mogelijk	worden	hersteld.				

De	defecten	bij	het	toilet	van	de	kerk	worden	mede	veroorzaakt	door	vandalisme	en	“toilet-
toerisme”	vanuit	het	dorp.	Vandaar	dat	er	wel	is	besloten	om	het	toilet	af	te	sluiten	op	momenten	
dat	er	géén	mis	of	bedevaart	is.	Dit	alles	om	toekomstige	defecten	zo	veel	mogelijk	te	voorkomen.				

	

 

Welkom bij de ruim 11.000 mensen die nieuws over de Kerk in 
nood...   

 

Lees dit in uw browser 

 

  

 	

  

 	

Zuster Blanca Nubia in Mozambique is radeloos: “Duizenden mensen zijn hier in de 

afgelopen weken aangekomen," vertelt zuster. "We kunnen het niet bijhouden. Er komen 

vrouwen, kinderen en oudere mensen die dagenlang gelopen hebben. Sommigen zijn 



 

onderweg gestorven, op de wegen en de junglepaden. Het is 180 km, maar je kunt je niet 

voorstellen hoe onze ‘wegen’ zijn. Het is vreselijk moeilijk om over deze paden te lopen, 

drie of vier dagen lang, zonder voedsel, zonder water, met hun kinderen op de rug,” 

  

Cabo Delgado, de meest noordelijke provincie van Mozambique, gaat door een hel. De 

regio wordt geteisterd door brute aanvallen van gewapende opstandelingen, die trouw 

zweren aan Islamitische Staat. Er zijn meer dan 600.000 mensen op de vlucht. 

  

Gilda Focas vertelt doodsbang zijn verhaal: “Op het moment dat ze aanvielen lag ik ite 

slapen met mijn dochter naast me. Ik had niet eens tijd om kleren aan te trekken. Het enige 

wat ik had was een laken van het bed. We renden we de jungle in. Ik wist niet wie onze 

aanvallers waren. Het enige dat we hoorden was: Al-Shabaab. Ik weet niet waarom? Wat 

wilden ze van ons?” 

  

Vluchtelingen vertellen horrorverhalen. De beelden zijn schokkend. De jihadisten hebben 

honderden volwassenen onthoofd; ze rekruteren pubers en maken meisjes tot slaaf. Deze 

terroristen willen maximaal leed aanrichten. 

  

Duizenden mensen zitten in vluchtelingenkampen in Pemba, getraumatiseerd door het 

brute geweld. Ze zijn dierbaren verloren en hebben niets meer; er is geen werk; 

toekomstperspectief ontbreekt. Er is een ernstig tekort aan voedsel, bovendien liggen 

ziektes als Corona en cholera voortdurend op de loer. 

  

Geeft u een voedselpakket? De priesters en zusters van het bisdom Pemba helpen 

waar ze kunnen: met voedsel, onderdak en geestelijke hulp. Maar de nood is hoog. 

“Zonder uw hulp komen we deze humanitaire crisis niet te boven,” zo roept zuster Blanca 

Nubia op. Geeft u € 35,40 zodat één gezin van ca. 7 personen een maand lang kan 

overleven? 

 

 	

	
	
 

  

 
 

Bedevaartorganisatie	op	weg	naar	Maria	van	Renkum	
	



Onze	bedevaartkerk	zet	een	belangrijke	stap	voorwaarts.	Het	‘Huis	voor	de	Pelgrim’	komt	op	15	
augustus	naar	de	viering	van	OL	Vrouw	ten	Hemelopneming	in	de	kerk	van	Renkum,	die	de	naam	
draagt	van	het	hoogfeest.	Een	groep	bedevaartgangers	neemt	deel	aan	de	eucharistieviering	en	
processie	met	een	heel	pelgrimsprogramma	eromheen:	een	rondleiding	door	het	Mariapark,	uitleg	
over	het	Mariabeeld	en	de	historie,	en	een	Marialof.	Het	‘Huis	voor	de	Pelgrim’,	één	van	de	
grootste	bedevaartorganisaties	in	ons	land,	brengt	bedevaartgangers	naar	Renkum!	
Voor	de	toekomst	van	onze	kerk	zijn	pelgrimages	van	levensbelang.	Daarom	is	het	zo	belangrijk,	dat	
het	‘Huis	voor	de	Pelgrim’	Maria	van	Renkum	heeft	‘ontdekt’.	Naast	meerdaagse	reizen	naar	grote	
bedevaartoorden	in	het	buitenland	organiseert	het	nu	vooral	eendaagse	reizen	in	het	binnenland:	
naar	Renkum	als	eerste	oord	in	het	gebied	van	ons	bisdom.	
Mgr.	Herman	Woorts	celebreert	zondag	15	augustus	om	11.00	uur	de	eucharistie,	gevolgd	door	de	
processie	waarin	het	Mariabeeld	door	het	Mariapark	wordt	gedragen.	Mgr.	Woorts	is	tevens	

bisschop	voor	de	bedevaarten.	Pastoor	Henri	
ten	Have	is	medecelebrant.	
Vorig	jaar,	aan	de	vooravond	van	Maria	ten	
Hemelopneming,	ging	mgr.	Ted	Hoogenboom	
voor	in	de	viering	(foto).	
Op	het	ogenblik	is	het	toegelaten	aantal	
kerkgangers	in	onze	kerk	75.	De	verwachting	is	
dat	dit	aantal	wordt	verruimd	tot	ca.	90,	net	
zoals	in	augustus	vorig	jaar	het	geval	was.	
Natuurlijk	wordt	er	plaats	ingeruimd	voor	de	
pelgrims.	We	weten	niet	hoe	groot	hun	aantal	
aanmeldingen	zal	zijn.	

Opgave	
Voor	het	bijwonen	van	de	eucharistie	en	processie	op	15	augustus	kunt	u	zich	opgeven	bij	Tosca	van	
den	Broeke,	broeketgm@gmail.com	,	of	op	maandag	tot	en	met	vrijdag	tussen	9.30	en	11.30	uur	in	
de	pastorie,	tel.	0317	–	31	23	21.	
	
	

Een prachtige pelgrimstocht van jonge professionals 
	

Tien	katholieke	jongeren	
maakten	op	Pinksterzaterdag	
een	pelgrimstocht	naar	Maria	



van	Renkum.	In	de	gestaag	gutsende	regen	wandelden	ze	20	kilometer	lang	van	station	Ede-
Wageningen	via	het	Renkums	Beekdal	(foto)	naar	ons	Mariabedevaartsoord	en	verder	maar	
station	Wolfheze.	De	twintigers/dertigers	baden	heel	devoot	het	rozenkransgebed	bij	Maria.	
Pastoor	Ignatius	Ringhofer	van	de	Gerardus	Majellakerk	in	Utrecht	celebreerde	de	eucharistie,	
samen	met	zijn	medebroeder	van	St.	Jan	Johannes	Pio.	De	laatste	begeleidde	de	pelgrimsgroep.	
	
	‘Een	mooie	katholieke	traditie,	een	bedevaart	naar	Maria	in	de	meimaand’,	zei	één	jonge	pelgrim.	
‘Goede	gesprekken	op	onze	wandeling	naar	een	bijzondere	bestemming,	een	echte	pelgrimstocht’,	
zei	een	ander.	Hoezo,	geen	animo	onder	jongeren	voor	pelgrimages…?	
	
De	Katholieke	Young	Professionals	zijn	afgestudeerden,	die	waren	aangesloten	bij	de	Katholieke	
Studenten	Utrecht	en	daarna	maandelijks	bijeen	zijn	blijven	komen	rond	een	thema	of	andere	
activiteit.		
Organisator	Jan-Willem	van	Ittersum,	wiskundige,	nam	het	initiatief		
voor	deze	tocht.	‘We	voelden	ons	welkom	bij	Maria	van	Renkum	en	zijn	gastvrij	en	hartelijk	
ontvangen’,	meldden	Irene,	arts-in-opleiding	speciaal	voor	ouderengeneeskunde,	en	haar	verloofde	
Thomas,	scheikundig	farmaceut.	
	
Aan	het	begin	van	de	liturgie	bad	pastoor	Ringhofer	tot	Maria:	“Wij	vragen	U	ons	te	leiden	en	onze	
Moeder	te	zijn.	Moge	het	bedevaartoord	van	Maria	van	Renkum	blijven	bestaan	als	trekpleister	en	
toevluchtsoord	voor	pelgrims.”	
	
Een	volledig	verslag	vindt	u	op	de	webpagina	van	onze	geloofsgemeenschap	
www.mariavanrenkum.nl	en	verschijnt	in	de	komende	uitgave	van	TitusBreed.	
	


