
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parochiedag 
Veel activiteiten dit najaar, te beginnen met de parochiedag van 12  
september. Op die dag zal Erik Rozeman, onze nieuwe pastor 
voorgaan bij ons. In deze viering zal aandacht gegeven worden aan 
het vrijwilligerswerk in onze geloofsgemeenschap.  
Na afloop van de viering is er een feestelijke koffie met aansluitend 
een drankje en een hapje. Kom allen, nodig gasten uit en laat je 
voorlichten over het vrijwilligerswerk; er zijn nog mensen nodig! 

Afscheid Guido Dieteren 
De afscheidsviering van pastor Guido Dieteren was mooi, goed 
verzorgd en ontroerend. Bij zijn intrede in Veenendaal 25 jaar 
geleden droeg hij zijn zoon Merlijn, baby van drie maanden in zijn 
armen en zijn dochter Gianne een kleutertje, aan de hand. Beiden 
waren aanwezig.  

Het ging over loslaten; mooi was het beeld in de overweging van 
wat je allemaal mee wil nemen als je op reis gaat- hoe moeilijk is 
het koffer pakken- wat laat je thuis, wat is zo waardevol dat je er 
niet van wil worden gescheiden.  

Veel noemde hij van zijn werk in onze parochies, werk waarvoor 
veel moeite gedaan werd en geen vervolg kreeg, en op andere 
momenten verbaasd staan omdat wat moeilijk leek geruisloos ging. 

Een nieuwe uitdaging ligt voor hem ; “Nog zo’n tien werkzame jaren 
liggen voor mij, als ik een overstap wil maken moet ik dat nu doen.” 

Gelukkig gaat hij door met het organiseren van parochiereizen. 
Deze reizen verbinden gelovigen met elkaar, niet alleen de 
reizigers, ook de mensen in de bezochte gebieden. Het is zo goed 
kennis te nemen en te hebben van hoe andere culturen omgaan 
met wat voor hen het dierbaarst is en was. Ronddwalen in gebieden 
waar de Bijbel van spreekt, meemaken hoe de viering in een 
klooster in Turkije, Mor Gabriel, in het Aramees, de taal die Jezus 
sprak, verliep. 

De receptie werd druk bezocht, geen handen, wel op vele andere 
manieren contact gemaakt en afscheid genomen. 

We zullen hem missen, en wensen hem alle goeds. 
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Zaterdagmiddagconcerten 
De orgel-piano-zang-concerten worden elke laatste zaterdag van 
de maand gehouden in onze kerk van 16.00-16.45 uur.  Inloop is 
gratis, mandje bij de uitgang voor het onderhoud van het orgel. 
Kom en laat u verrassen! Elke keer weer nieuwe uitvoerenden en 
altijd even boeiend! 

Boekentafel 
Boekentafel: mocht u boeken over hebben, breng ze naar de 
pastorie. We selecteren en leggen ze op de boekentafel.  

Voedselbank 
Voedselbank: denkt u eraan? Ook in de pastorie af te geven. 

 

Feest van Maria geboorte 
woensdag 8 september. 

 
Eucharistie en Aanbidding met priester Koos Smits 

15.00 u Barmhartigheidsgebed 
15.15 u Rozenkransgebed met liederen voor de Maagd Maria 
15.45 u Eucharistieviering, celebrant priester Koos Smits 
16.45 u Uitstelling Allerheiligste met Lof en gebed 
17.00 u Einde 

Na afloop Koffie/thee en gelegenheid om meegebrachte 
verjaardagsbloemen te schenken aan de Maagd Maria 
 
Adres: RK Bedevaartskerk O.L.Vrouw ten Hemelopneming, 
Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum  

Bisdom; 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. De cursus bestaat 
wederom 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. Cursusleider is Ronald de Haan. 
De corona pandemie leidde ertoe dat vorig jaar geen nieuwe cursus 
kon worden opgestart. Enkele cursisten Kerkmusicus-III konden 
met de nodige vertraging nog succesvol hun examen afleggen. En 
ook dit najaar zullen twee KM-III kandidaten vertraagd hun cursus 
met een examen afsluiten. 



 
De start van de nieuwe cursus staat gepland medio november en 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 slag technische vaardigheden en ook het benoemen van 
aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: 
voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering 
binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan in verdieping en 
kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene 
muziekleer. 
Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op locaties waar de 
cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus zal er viermaal 
een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist 
afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden 
hogere eisen gesteld, dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent 
vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een 
deelnamecertificaat en rapportage. 
Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, en heb je 
het idee dat je wel eens vastloopt op onderdelen, dan is deze 
cursus zeker iets voor jou. Je vervult een rol als 2e dirigent en zou 
graag wat meer bagage willen hebben om het koor beter te 
ondersteunen, meld je eveneens aan.  
De kosten bedragen € 525,- per cursusjaar. Nieuwsgierig? Wees 
van harte welkom. 
 
Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij: 
Marcus de Haard 
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.  
Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  	

Rossini 
Petite Messe 

Solennelle 
		

Op zondag 19 september 20:00u leidt Wilbert Staal het concert van deze  

feestelijke opera-achtige muziek in de sfeervolle kerk Onze Lieve Vrouw Ten 

Hemelopneming,  Dorpsstraat 1 in Renkum . 

Op die dag voeren 25 zangers deze prachtige muziek uit samen met: 

  
piano        Hans-Erik Dijkstra                  sopraan   Maria João Carmo 

                                              alt          Christel Gelderman 

                                              tenor            Jurgen de Jong 
                                         bas            John Woudt 

  
entree 10 euro 

(kinderen tot 18 jaar gratis) 
  

zondag 19 september 20:00 
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