Nieuwsbrief
Jaargang 3,

RK Geloofsgemeenschap

Nummer 8

Renkum-Heelsum
Vieringen:
Zondag 8 mei; Wo Co viering m.m.v. het Cecilia koor.
Voorganger
Erik Rozeman (diaken)
Zondagmiddag: Viering vanwege de Goddelijke Barmhartigheid
(zie hieronder)
Zondag 15 mei: Eucharistie viering m.m.v. het Cecilia koor
Voorganger
Frans Bomers (pr)
Zondag 22 mei; WoCo viering m.m.v. het Parochiekoor
Voorganger
Erik Rozeman (diaken)
Zondag 29 mei WoCo viering met het kinderkoor
Voorganger
Joop Nijrolder
De eerste collecte is altijd bestemd voor het werk in de parochie
n kan ook overgemaakt worden op NL72 RABO 0156 2767 20
t.n.v. Parochie zalige Titua Brandsma, o.v.v. Locatie O.L.V. ten
Hemelopneming Renkum.
De tweede collectes: 8 mei: Fonds Priesteropleiding
Aartsbisdom Utrecht, NL64ABNA9810496488;
15 mei: Stichting Actief Talent ovv inloophuis Renkum,
NL87SNSB0967469899.
22 mei: Stichting Leergeld Arnhem, Renkum, Rheden; NL45
RABO 0323 9639 19;
29 mei; Ziekenbedevaart Renkum; Titus Brandsma iz OLV ten
Hemelopneming NL64RABO0355004062

Heilig verklaring Titus Brandsma
Inmiddels is bekend dat op zondag 15 mei a.s. de
Eucharistieviering in Rome om 10.00 uur zal zijn.
De tv-uitzending begint om 9.30 uur met een voorprogramma
over Titus Brandsma (o.a. met medewerking van Roderick
Vonhogen).
De eucharistieviering in Rhenen zal derhalve om 8.30 uur zijn.
Voorgangers zijn Henri ten Have en Erik Rozeman.
Graag ontvangen wij een aanmelding van de parochianen
die de tv-uitzending in Rhenen willen bijwonen ivm het

aantal plaatsen en de catering. Hiervoor kan een mail
gezonden worden aan administratie@pztb.nl
INTERNATIONAAL PROGRAMMA IN
BEDEVAARTSOORD VAN MARIA VAN RENKUM!
Op Moederdag, zondag 8 mei 2022 wordt in de
bedevaartskerk van Renkum van 14.30-17.00 uur het
bekende internationale programma van de Indiaase
pater dr. Joseph Vadakkel georganiseerd, ter ere van
Onze hemelse Moeder Maria.
U bent van harte uitgenodigd!
Programma:
-rozenkrans,
-eucharisieviering,
-uitstelling Heilig Sacrament met lof en
genezingsgebeden,
-voordracht pater Vadakkel ( met tolk),
-zegening met relikwie van h. Paus Joh. Paulus ll.
Pater dr. Joseph Vadakkel van de Mission Congregation of the
Blessed Sacrament en oprichter van de Eucharistic Flame
Evangelization heeft van paus Benedictus XVI en paus
Fransicus persoonlijk de pauselijke zegen ontvangen.
Zijn missie is met name gericht op het bekendmaken van de
werking van de H. Eucharistie. Hoe werkt Jezus? Hoe leren wij
Jezus beter kennen in ons leven?
Bloesem bedevaart op 24 april 2022 in Renkum
In 2022 kon de Bloesembedevaart - na 2 jaar afzeggingen vanwege corona
– weer door gaan. Traditiegetrouw openen we met deze bedevaart het
bedevaartsseizoen. Op 24 april 2022 vond onder prachtige
weersomstandigheden deze bloesembedevaart weer in Renkum plaats.
Ondanks voorjaarsvakantie waren er ruim 70 ouders en kinderen aanwezig.
Na een korte viering in de kerk, vertelde de pastoor Henri ten Have tijdens
de processie door het park Rosarium Mariae het verhaal van het leven van
Jezus en Maria aan de hand van de iconen in 20 kapelletjes. Daarna was
er koffie en thee voor de grote mensen en limonade voor de kinderen onder
grote parasol op het kerkplein. De kinderen gingen vervolgens in de
pastorie vol enthousiasme aan de slag met een quiz. Voor iedereen was er
een versnapering en de winnaars kregen leuke prijzen.
Dit jaar kon er weer een 4-mei- herdenking zijn, traditioneel in de H.H. kerk
aan de Kerkstraat, maar dit keer in onze kerk. Een ingetogen moment met
afwisselend koorzang, gesproken woord, orgelspel en solozang. In stilte
liepen we daarna door ons dorp naar het Europaplein waar de
muziekvereniging de Eendracht speelde, de Last Post klonk en we het

Wilhelmus zongen. Daarna werd er door afgevaardigden van verschillende
instanties kransen gelegd. Een bijzonder indrukwekkend gebeuren waaraan
veel mensen deelnamen.
Onze bloemenwerkgroep had voor deze gelegenheid twee prachtige
boeketten gemaakt, één in rood-wit-blauw, en één in geel-blauw, de kleuren
van Oekraïne.

Orgelconcerten
Zaterdag 30 april hebben we genoten
van het maandelijkse zaterdagmiddag
concert, dit keer gegeven door Annette
Veltkamp met Frans Bik trompet. Een
gelegenheidskoor o.l.v. Simon de Jong
zong.In mei zal een kwartet van
saxofoons ons verrassen. Let op de
aankondigingen! De laatste zaterdag
van de maand(28) in elk geval van
16.00-16.45 uur, Na afloop van het
concert kunt u uw vrijblijvende bijdrage
aan het orgelfonds geven.
U kunt ook een bijdrage overmaken op
NL90ABNA0108789969 t.b.v.
Orgelfonds OLV Renkum

Vacatures
Wilt u meedenken in onze locatieraad? Of in de
pastoraatsgroep? Heel graag, we hebben u nodig!
Meldt u aan op nr. 312321, elke ochtend bereikbaar,
of op nummer 0650960603.

