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Renkum-Heelsum
Vieringen:
Zondag 22 mei
10.00 uur: WoCo viering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: diaken Erik Rozeman
Zondag 29 mei
10.00 uur: WoCo viering met het kinderkoor
Voorganger: pastor Joop Nijrolder
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
Dauwtrappen: 7.00 uur bij de pastorie; 8.30 uur ontbijt op de pastorie.
Tijdens de wandeling en tijdens het ontbijt zal aandacht besteed worden aan deze
feestdag.
Zondag 5 juni
10.00 uur WoCo viering Pinksteren, m.m.v. het Cecilia koor
Voorganger; pastor Joop Nijrolder
Zondag 12 juni
10.00 uur WcCo viering m.m.v. het Parochiekoor
Voorganger: Marijke van Silfhout
Zondag 19 juni
11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Ceciliakoor
Voorganger: pastoor ten Have, Sacramentsdag met processie
Collectes: 1ste collecte altijd bestemd voor het werk in en aan de parochie;
NL72RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Z. Titus Brandsma o.v.v. Locatie O.L.V. ten
Hemelopneming Renkum.
Tweede Collectes
22 mei Stichting Leergeld, NL45RABO 0323 9639 19
29 mei: ziekenbedevaart Renkum NL64RABO0355004062
5 juni Pinksteren: Week Nederlandse missionaris NL30RABO0171211111
12 juni: Oase Oosterbeek NL52RABO0191877050
19 juni: Vluchtelingenwerk Renkum NL11INGB0004295661

Mededelingen:
Op zondag 22 mei wordt er in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch een
nationale dankviering georganiseerd om de heiligverklaring van Titus Brandsma te
vieren.
U bent van harte uitgenodigd deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen.

Titus Leerhuis
Maandag 23 mei zal het gloednieuwe Titus Leerhuis van start gaan met een eerste
lezing over Titus Brandsma, gehouden door hoogleraar Peter Nissen.
Locatie: Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk te Wageningen.
Koffie vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.

Twee vrijwilligers
Wij bedanken twee parochianen: Arnold Hageman en Theo Swiebel voor hun
jarenlange inzet:
Namens onze geloofsgemeenschap
hartelijk bedankt!

Gesprek met Arnold Hageman
Wat een gezellige en betrokken
buurtvereniging is er daar op de
Petronellaweg! Bij toerbeurt wisselt de
organisatie die op Oudjaar een
oliebollenmaattijd houdt, zomers een
barbecue met allerhande activiteiten
waarvoor zelfs de weg afgezet wordt.
Helemaal gereserveerd voor de
bewoners!
Arnold Hageman is in deze straat geboren
en woont sinds 1982 in zijn geboortehuis
dat hij twee jaar eerder van zijn ouders
kocht. Een echte Renkumer, op de Don
Bosco school bij meester Perik en juf Gerritsen gezeten. Hij vertelt: na schooltijd
gingen we met een groepje naar de smederij op het heuveltje in Heelsum. Daar
speelden we. Hoe ze daar kwamen? Gewoon lopen, fietsen hadden ze nog niet!
We zitten in de tuin; om ons heen gekwetter van behalve de gewone merels en
mussen, veel parkieten in een volière; aan de andere kant van het terras zitten in
een schuur veel kanaries; die zingen zo mooi, als de parkieten hun tijd gehad
hebben, gaan de kanaries in de volière, die kan hij niet missen. Achter in de tuin is
een moestuin, veel werk, maar het gaat nog. Zijn zoon Rob hield ook zo van de
natuur, ging uren wandelen met de hond en hield van vogels. Rob is bij een
schietpartij in het A.H. filiaal van Oosterbeek omgekomen. We hoeven niets te
zeggen-, het verdriet om het verlies van deze zoon zal niet verdwijnen. Binnen
staan in een herdenkingshoekje een paar foto’s van hem, de zoon die niet meer is,
maar altijd blijft.
Er hangt ook een fotoreportage van Ellie toen zij 80 werd, onlangs gevierd; 80
rozen had ze gekregen, een goede, blije uitstraling hebben die foto’s, zoon Fred en
zijn kinderen staan er op- twee zoons hebben Elly en Arnold.
Nol werd hij genoemd toen hij bij Vredestein werkte, begonnen als metaaldraaier
en zó gewaardeerd dat hij afdelingschef werd. Met de kerk is hij altijd verbonden
geweest, daar ontmoette hij ook zijn maatje voor het leven: Ellie: ”We zijn 58 jaar
getrouwd,- we hopen de 60 te halen!”
Behalve hand- en spandiensten voor en rond de kerk, zette hij na een brainstorm
met Ad Martens en Wim Pot in 2004 de klaverjasclub op. Alle jaren een druk
bezochte groep geweest, met veel zorg omringd door Arnold. Hij laat een doosje
zien met houten kaarten, een kunstwerkje zo mooi gemaakt uitgewerkt als

houtsnijwerk, bedoeld om op de tafels te gebruiken . Een wisselbeker heeft hij:
ieder jaar was er een winnaar, allemaal staan ze genoemd op de mooie
wisselbeker, ooit nog gekregen van Jan Jonker. Elke seizoen van september tot en
met april, elke dinsdagavond van 19.30-11.00 uur van werd er gekaart, een
gezellige avond waarin niet veel gezegd werd maar je de intensiteit en
concentratie van het gebeuren voelde als je even binnenkwam. Arnold zorgde
voor de koffie en maakte de ruimte in orde.
Nu na 18 jaar, heeft hij besloten te stoppen, zijn leeftijd doet zich voelen, ook
Ellie’ s gezondheid speelt een rol.
Het klaverjassen gaat door, hij heeft voor opvolgers gezorgd.

Gesprek met Theo Swiebel
“Hoe het gaat? Ja goed hoor, maar
voor we verder praten,- ik heb koffie
gezet, die ga ik eerst halen. In een
Wedgwood kopje- daar hield Agnes zo
van –“, presenteert hij de koffie.
“Every inch a gentleman” is hem op
het lijf geschreven. Je kunt hem niet
op ongeduld betrappen, wel op
verontwaardiging. Hij vertelt: deze
week hadden we vergadering van de
bedevaartsgroep. Ik was van plan mee
te delen dat het mijn laatste zou zijn.
In april ben ik 87 geworden, mijn
conditie gaat er niet op vooruit, dus is
het moment gekomen om afscheid te
nemen. De pastoor merkte op dat ik zo
positief was in mijn woorden, maar
waren er ook minder leuke momenten
geweest in mijn vrijwilligersloopbaan?
“Daar heb ik het liever niet over
pastoor!” “ Maar ik nodig je uit om dat
toch te doen". Ik vertelde hoe ik me in de steek gelaten had gevoeld tijdens het sterfbed
van Agnes, mijn vrouw, mijn alles. Tegen structuren aangelopen die pijn veroorzaakten.
En hoe ik taallessen had gegeven aan de groep Shalom, Brazilianen die een paar jaar in de
pastorie hebben gewoond en weinig tot niets van de taal wisten. Ik heb dat met zoveel
zorg en aandacht gedaan, maar toen ik u erover vertelde, wist u er niets van.
En het kerkhof, zozeer mijn zorg al jaren. Van het donateursgeld persoonlijk door mij met
de helft aangevuld hadden we een grasmaaier gekocht; op een gegeven moment was die
weggehaald uit ons schuurtje, het slot vervangen. Waarom? Kerkhofbeheer was een
gezamenlijke zorg geworden, het bestuur had de zorg ervoor overgenomen. Overleg was
er amper of niet.”
Pijnpunten in onderling contact, teleurstelling veroorzaakt door verwachting die
misschien niet eens terecht is. Hoe voorkomen we het lijden hieraan? Hoe velen gaan niet
meer naar de kerk omdat ze ooit in hun leven verkeerd begrepen zijn door de
geestelijkheid van die kerk? Of door mede parochianen?

Gelukkig ben je als je toch ook de goede dingen ziet, de inspanning van diezelfde mensen,
dan vergeef je hen wel hun onvermogen van dát moment waarop jij je zo gekwetst
voelde.
“Onkreukbaar” is ook een woord dat bij Theo past, zelfs een leugentje om bestwil zal hij
niet hanteren. Eerlijk, met oog voor de noodlijdende, helpend in stilte.
Kinderen hebben zij niet gekregen, Agnes en Theo, maar liefde en warmte van mensen
die geen familie zijn maar zich wel zo opstellen, hebben zij en heeft nog hij in ruime mate
ontvangen.
Zo is hij een tevreden mens, wonend in zijn huis aan de Enkweg waar hij nog lang van
hoopt te genieten.
Wij hopen dat met jou Theo, wij danken je voor je langdurige ondersteuning van onze
geloofsgemeenschap en wensen je een gezegende tijd toe!

ALPHACURSUS
Maandag 16 mei jl. kwam er een einde aan de in de pastorie van Renkum
georganiseerde Alpha
cursus. Een groep van 15 personen inclusief organisatoren, hebben gedurende
een periode van 10 weken diverse thema's besproken, die de basis van het
Christelijk geloof vormen. Meestal gebeurde dat met een door ons uitgenodigde
spreker die de avond inleidde. We begonnen met de vraag "wie is Jezus",, waarom
stierf hij aan het kruis en het lezen van de Bijbel, waarom en hoe. Een en ander
vond zijn hoogtepunt in het weekeind dat halverwege plaatsvond en gewijd was
aan de Heilige Geest. Een moeilijk onderwerp. maar essentieel voor ons geloof en
het aanvaarden van God in ons persoonlijk leven. Aangezien de cursus die zijn
oorsprong vindt bij de protestantse kerken, nu door de R.K. kerk werd
georganiseerd, werden er ook typisch Rooms Katholieke onderwerpen besproken,
zoals de sacramenten en onze geloofsgemeenschappen. De Alpha blijft echter
toegankelijk voor iedereen die zoekt naar zingeving in het geloof en de Bijbel. Dat
kunnen mensen zijn die niets van het geloof weten en zoals ook nu het geval was,
mensen die het geloof tijdens hun leven min of meer zijn kwijtgeraakt, maar toch
weer op zoek willen gaan naar een nieuwe verbinding. Alle avonden begonnen
met een gezamenlijke maaltijd die door een aantal vrijwilligers werden bereid.
Samen eten zoals Jezus deed met zijn discipelen is een goede manier om elkaar in
een ontspannen sfeer beter te leren kennen en ook onze dagelijkse
beslommeringen te bespreken die niet direct met geloofszaken te maken hebben.
Wij hebben door uitspraken van onze deelnemers de indruk gekregen dat de
Alpha voor onze deelnemers een verrijking is geweest in hun persoonlijk denken
over het geloof en hun persoonlijk leven. Voor degenen die daarvoor interesse
hebben, willen we binnenkort met dezelfde groep met enige regelmaat thema
avonden organiseren om wat meer de diepte in te gaan. De eerste bijeenkomst
waarin we dat gaan bespreken staat gepland op maandag 30 mei om 19:00 uur in
de pastorie van Renkum.

“” Geloven Nu”
Woensdag avond om 19.30 uur zullen we een Bijbelstudie houden over het
gedachtengoed van Drewermann. Johan Balfoort, afkomstig uit Brugge, zal
vertellen over hoe hoe in de geschiedenis de kerkhervorming heeft
plaatsgevonden, welke rol Maarten Luther speelde, wie Johannes Hus was, enz.
Voor diegenen die zich voor deze gesprekken willen aanmelden, is een boekje
voorhanden. Mail naar marijkealkema@outlook.com .

Seniorenpastoraat
Woensdagochtend 13 april is er een Koffieochtend geweest nu met een lunch.
Fijn dat het weer kan. We waren samen rond het thema ontmoeten. We
ontmoeten veel mensen in ons leven. Wat kan een ontmoeting bijzonder maken?
Als er aandacht, begrip, openheid, mildheid en vertrouwen is. Daarover hebben
we met elkaar gesproken. En hebben ervaringen gedeeld. We hebben ook
gekeken naar de ontmoetingen die Jezus met mensen had. Met zijn moeder
Maria, Petrus, Maria Magdalene, Emmausgangers. Ontmoetingen van
vertrouwen, teleurstellingen, liefde, geloof, ongeloof, twijfel, bevestiging. Alles
wat wij ook meemaken in ons leven.
Woensdag 13 juli is de volgende bijeenkomst. Gastvrijheid vroeger en nu! olv.
pastor John Rademakers. U kunt u nu al opgeven M. Rademakers
fransrademaker@hetnet.nl tel. nr. 026-7858445.
Wij wensen u Goede Pinksterdagen.

Camera’s
Weer was de vitrinekast stukgeslagen, weer waren er voorwerpen gestolen. We
vertrouwen erop dat de kerk open kan blijven en zien het als groot goed dat we
haar elke dag voor publiek toegankelijk hebben, maar zullen nu toch camera’s
gaan installeren.

Lokatieraad.

Kindervieringen
Met de kindervieringen gaat het goed! Elke
zondag krijgen de kinderen een uitnodiging via
de app en gaan ze met het Licht van de
Paaskaars naar hun eigen viering in de pastorie.
Elke zondag weer maken ze iets van toepassing
op de boodschap van die zondag. Deze foto is
nog van de carnavalsviering.
Het kinderkoor kan wel wat meer leden hebben.
We hopen dat het gaat lukken!
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