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Renkum-Heelsum
Wat hebben we alweer mooie goedbezochte vieringen gehad de
laatste tijd,- alsof er geen pandemie bestond! Het koor weer
voltallig, zo mooi, alsof er niets gebeurd was. Een indrukwekkende
viering hadden we met Allerzielen; een projectkoor o.l.v. Christel
Gelderman voerde het Stabat Mater van Pergolesi uit als muzikale
omlijsting van deze herdenking van onze overledenen, soms met
zoveel verlangen en verdriet herdacht.
De zondagmiddag ervoor brachten ze het stuk voor publiek in de
kerk. Bijzonder mooi, aangrijpend.
Ook mooi, ontroerend zo nu en dan, was het maandelijkse concert
wat op de laatste zaterdag van de maand gegeven wordt t.b.v. ons
orgel. De toegang is gratis, bij de uitgang een vrije gift voor de
reparatie van het orgel. Ondertussen wordt er wel op gespeeld, heel
mooi wat professionele musici kunnen! Want het zijn professionelen
die de concerten geven en zij doen dat pro Deo!

Orgelconcerten

30 oktober waren het Hanna Kodde en Harry de Vries; piano, orgel,
lied en zo goed op elkaar ingespeeld!Ze legden ook zo goed uit wat
ze zongen; ik herinner me een lied “Donna, Donna” van de Joodse
dichter en schrijver Jitschak Katzenelson. Hij schreef het in 1942
toen zijn vrouw en kinderen al naar Ausschwitz getransporteerd
waren- later stierf ook hij daar.
Het op melodie gezette gedicht gaat over een kalf dat op een houten
kar vastgebonden staat om naar de slager afgevoerd te worden.
Boven het dier, hoog in de lucht, vliegen zwaluwen vrij rond.
Lotsbestemming, geboren worden om geslacht te worden of geboren
worden om vrij en onafhankelijk te zijn, waarom, wie bepaalt dat?
Hanna zong het lied en nodigde ons uit om het refrein mee te
zingen. “Donna” is “Adonai” is een naam voor God in het O.T. Je
voelde de pijn van toen, het onbegrip over het lot van de Joden
destijds. Het raakte diep.
Op 27 november voert de “Spaenwijn groep” uit Oosterbeek op met
liederen van Perth en Mozart en piano en orgelstukken.
De laatste zaterdag van december valt op eerste kerstdag. Dan
komen Hanna Kodde en Harry de Vries bekende kerstliederen zingen
waarbij u uitgenodigd wordt mee te zingen. Binnenlopend publiek is
welkom!

Fotoreportage gemaakt door John Bartels

Rectificatie
In het inlegvel Renkum-Heelsum bij de net verschenen TitusBreed staat
een foutieve (uiterste) inleverdatum van kopij voor de lokale pagina's in de
TitusBreed voor Kerstmis.
Alle locatie-berichten, -verslagen, illustraties e.d. moeten maandag 29
november binnen zijn bij de eindredactie, zodat wij de tijd hebben voor het
redigeren, inkorten (wat bij bijna alle locaties nodig is) enzovoorts.
De datum tot waarop kopij kan worden aangeleverd bij de lokale redacteur
(voor de pagina's van de geloofsgemeenschap) of bij de eindredactie (voor
een algemene TitusBreed-pagina), is maandag 22 november. Deze datum
staat genoemd in TitusBreed. Het bericht over de aangepaste
aanleverdatum heeft jullie mogelijk niet of te laat bereikt, wat best mogelijk
is omdat de webmail van de TitusBreed-redactie hapert.
Marijke, wil je onderstaand bericht opnemen in de nieuwsbrief van de
geloofsgemeenschap?
Met dank en groet,
Sjaak Aarden
Kopij voor TitusBreed Kerstmis
graag binnen op 22 november
Heeft u een bericht of verslag, liefst met foto, voor de lokale
pagina's van onze geloofsgemeenschap in TitusBreed, die vóór
Kerstmis verschijnt?
Stuurt u dat dan vóór maandag 22 november naar Hans
Gelderman, hans@gelderman.nu.
(Op het inlegvel Renkum-Heelsum bij de net verschenen
TitusBreed staat 29 november genoemd, maar de inleverdatum is
vervroegd naar 22 november.)
Een artikel dat is bestemd voor een algemene pagina in
TitusBreed, kunt u tot 22 november insturen naar
redactie@titusb.nl .
Alvast dank voor uw medewerking en uw kopij!

Bijbelverhalen voor kinderen
Sorry dat ik de vorige keer te laat was. Ik denk dat ik volgende keer verder
ga met het verhaal van Abraham en Isaak. Maar als kinderen andere
vragen hebben, dan mag dat ook. Tot ziens!
Op 17 november om 14.00 uur tot 15.00 uur komt pastoor ten Have weer
een inspirerend bijbelverhaal vertellen en kunnen weer vragen gesteld
worden.
De volgende keer zullen we zorgen dat er kleurplaten zijn om de tijd te
vullen.

Roula staat dan weer klaar om de kinderen op te vangen!
Komen jullie (weer)? En neem je broer en zus, vriend of vriendin, ook mee!
Veel (luister) plezier!
Groetjes,
Mede namens de pastoor en Roula, Mirjam Schilder

Komende vieringen:
14-11- Eucharistieviering- Roderick Vonhögen
20 november doopviering om 12.00 uur van Jeffrey en Jaylino Gerrits
21-11 Eucharistieviering- Pater Bomers
28 -11 Eucharistieviering Pastoor ten Have, begint om half tien
5 dec. WoCo viering, Erik Rozeman
8 dec. Eucharistie viering 19.00 uur Pastoor ten Have
(Maria onbevlekt ontvangen)
12 december Wo- Co viering, Joop Nijrolder Gezinsviering
19 dec. Eucharistie viering Pater Bomers
24 dec. Eucharistieviering om 20.00 uur A. van Wieringen
25 dec. eerste kerstdag Pater Vergeer
26 dec. tweede kerstdag- Wo-Co. viering M. van Silfhout
31 dec. Eucharistieviering 19.00 uur, Pastoor ten Have.

