Nieuwsbrief
Jaargang 3,

RK Geloofsgemeenschap

Nummer 15

Renkum-Heelsum
Zo begonnen we op 11 september ook weer met de
kindervieringen en behalve het verhaal van die zondag mochten
ze ook hartjes maken omdat het Ziekenzondag was.

De bloemengroep had gezorgd voor boeketjes waarmee de
zieken in de geloofsgemeenschap verrast werden die dag.
Zondag 18 september- startzondag. Ieder is welkom na afloop
van de viering om te genieten van een hapje en een drankje. Zo
mogelijk buiten, als dat niet gaat, in de pastorie.
Pater Bomers gaat voor, het Ceciliakoor zingt, het kinderkoor
ook.
Collecte: Vredesweek Pax NL03TRIO3905150000
25 sept. Joop Nijrolder- Communie viering
Collecte: St. Solidariteitsfonds RK
GevangenispastoraatNL01INGB0000165513
2 oktober: Henri ten Have, Eucharistie viering m.m.v. het
Ceciliakoor
Missio Wereldmissiedag Kinderen, NL14INGB0000011020
9 oktober: Roderick Vonhögen, Eucharistie viering m.m.v. het
Ceciliakoor

De eerste collecte is altijd voor het werk in onze eigen
geloofsgemeenschap.

Airborne herdenking
Op zaterdag 17 september vindt in Heelsum de Airborneherdenking plaats.
Deze begint met een korte herdenkingsdienst om 18.00 uur in 't
Kerkje op de Heuvel te Heelsum.
Spreker zal zijn ds. Wouter J.J. Koelewijn en organist Bernard
van Beek.
De Airborne-school, die het monument heeft geadopteerd, zal
haar medewerking verlenen met een aantal kinderen die liederen
en een gedicht ten gehore zullen brengen.
Vanaf 18.45 uur wordt de ceremonie vervolgd met een "stille
tocht" naar het monument, alwaar wordt aangesloten bij de
officiële herdenking vanaf 19.00 uur met sprekers en muziek van
Heelsums Harmonie en kransleggingen door verschillende
organisaties en bloemen door de kinderen van de Airborneschool. Namens de kerken van Renkum & Heelsum:
Bernard van Beek.
Programma gemeenschap van de Karmel, in
Bedevaartskerk van OLV van Renkum

In de Airborneweek wordt op woensdagmiddag 21 september
2022 in de bedevaartskerk van Renkum een bijzonder
programma aangeboden ter ere van de heilige pater Titus
Brandsma, de patroon van onze parochie.

Het programma begint om 14.00 uur met een plechtige
eucharistieviering, met aansluitend om 15.00 uur het
barmhartigheidsrozenkransgebed. Celebrant is pater Karmeliet
Luc Janssens, afkomstig uit een klooster in Marienthal, Duitsland.
Om 15.30 uur, na de theepauze in de pastorie, zullen twee leden
van de Gemeenschap van Geassocieerden van de Karmel, t.w.
Arnold Roozendaal & Marianne van Waterschoot een
voordracht geven over de heilige pater Titus Brandsma anno nu,
belicht vanuit diverse aandachtsgebieden in zijn leven.
Deze voordracht duurt ongeveer tot 17.00 uur.
Kosten programma: Vrijwillige bijdrage, richtprijs €5,Voorafgaand aan het programma bidden de leden van de
gebedskring bij Maria van Renkum om 13.30 uur het
rozenkransgebed.
U bent van harte uitgenodigd!

Op woensdag middag 5 oktober maakt de KRO-NCRV met Joris
Linssen opnames bij Maria van Renkum.
De opnames worden uitgezonden in de regio versie van het
programma Voor wie steek jij een kaarsje op? dat te zien zal zijn
op 3 november om NPO2 van 18.30 tot 19.00 uur. Die week
staat in het teken van Allerzielen met elke dag een uitzending
vanuit een provincie en de avond van 3 november komt dus uit
Gelderland.
Joris Linssen praat op 5 oktober met mensen die een kaarsje
opsteken voor hun dierbare. Wilt u ook uw verhaal kwijt, dan
kunt u naar de kerk komen op woensdagmiddag 5 oktober
tussen 13.00 en 16.00

ZATERDAGMIDDAG CONCERTEN

IN DE KATHOLIEKE
KERK VAN RENKUM
Iedere laatste

zaterdag van de maand van 16.00
– 16.45 uur,

Vrije bijdrage voor onderhoud van het orgel.
Eventueel op NL90ABNA0108789969 tgv Orgelfonds
OLV Renkum

Zaterdag 24
September
Airborne
gedenkconcert
Orgel Bernard van Beek
Trompet Frans Bik
Thema: Wanhoop – Hoop - Vrede
Wanhoop: J.S. Bach's Erbarm' dich mein, O Herre Gott / Heer ontferm U /
Nearer my God to Thee
Hoop: o.a. This world is my world van L. Beethoven (7th) / Land of Hope
and Glory (Night of the Proms) / Wat de toekomst brenge moge
Vrede: o.a. Vrede zij U en besluiten met het Wilhelmus
Ook enkele vaderlandse liederen uit Valerius Gedenck Clanck

September 2022

Over leerling-zijn van Jezus, luisteren, catechese en meer
De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het
juiste bestand en de juiste locatie.

De halfjaarlijkse nieuwsbrief van
het CPS, editie september 2022, is
verschenen. Met onder meer
informatie over een bezinningsdag
over ‘luisteren’ op 10 december
a.s., een webinar over de
‘Directory for Catechesis’, een
Leeswijzer bij het nieuwe boek van
fr. James Mallon (‘Missionaire kerk:
Meer dan parochie alleen’), diverse
boekrecensies en meer.
Veel leesplezier!

Klik hier om deze email in uw browser te zien.

,
Aan de Nederlandse media lijkt het grotendeels voorbij te gaan, maar naar
schatting 33 miljoen mensen zijn in Pakistan getroffen door de ergste
overstromingen in decennia en meer dan 1.000 mensen, vooral kinderen, zijn
omgekomen sinds half juni, toen zware regens het land begonnen te teisteren.
Dat verklaart een woordvoerder van de Verenigde Naties.
"Pakistan wordt overspoeld door lijden", zei de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties António Guterres in een videoboodschap. Hij reisde vandaag
naar Pakistan voor een solidariteitsbezoek. Hij zal dan naar de gebieden reizen
die het zwaarst getroffen zijn door deze ongekende klimaatcatastrofe. Volgens
een verklaring van de Verenigde Naties schuilen 500.000 mensen die door de
overstromingen ontheemd zijn geraakt, in opvangkampen ... bijna een miljoen
huizen zijn beschadigd en meer dan 700.000 stuks vee zijn verloren gegaan.
De noodkreten hebben ook Kerk in Nood bereikt. Bisschoppen en priesters ter
plaatse proberen de grootste nood van hun mensen te lenigen. Vanzelfsprekend
helpen wij hen daarbij. Als u uw solidariteit wilt tonen, kunt u dat verderop in
deze e-zine doen.
Wat de steun van weldoeners van Kerk in Nood kan betekenen, leest u onder
meer ook in een ander bericht, over de nieuwbouw van een kathedraal in
Zambia.

Met vriendelijke groet,
Stichting Kerk in Nood
Peter Broeders
Directeur

Nieuws en achtergronden

Angst in Mozambique
Moord op zuster in bisdom Nacala
In de nacht van dinsdag 6 september is een
Italiaanse religieuze zuster, 83 jaar oud, op brute
wijze vermoord bij een gewapende aanval op de
Chipene-missie in het bisdom Nacala. Kerk in
Nood betreurt het dat de religieuze dimensie een
steeds prominentere plaats inneemt in de
aanvallen van de islamistische terroristen.

Lees meer

Burkina Faso: “Geloof zal ons redden”
Interview met rector seminarie
Volgens priester Honoré Quedraogo uit Burkina
Faso is de situatie waarin zijn land zich
momenteel bevindt alleen maar erger geworden
sinds een militair aan de macht is gekomen die
een radicale strijd tegen corruptie en terrorisme
beloofde. In een interview op het hoofdkantoor
van Kerk in Nood (ACN) vertelt hij over de
veranderingen, uitdagingen en hoop voor de
toekomst.

Lees meer

Mozes in Zambia
Het verhaal van een nieuwe kathedraal
Dankzij de gulheid van de weldoeners van Kerk
in Nood hebben de katholieken van Monze, in
Zambia, nu een nieuwe kathedraal om beter in
hun behoeften te voorzien en de evangelisatieinspanningen te verbeteren.
Bisschop Moses Hamungole van Monze, die de
eerste plannen maakte voor de bouw van de
kathedraal, mocht de inwijding helaas niet meer
meemaken.

Lees meer

Er is per direct hulp nodig voor Pakistan
Bisschop Samson Shukardin van Hyderabad doet een noodoproep: "90
procent van het grondgebied van mijn bisdom is overstroomd als gevolg van
hevige regenval.
"Veel kerken, parochiehuizen en scholen zijn beschadigd door de regenvloed.
De mensen zijn dakloos en hebben honger, en de families rouwen om het
verlies van hun dierbaren. Ik krijg steeds telefoontjes om hulp van mijn
priesters en mensen in verschillende parochies van het bisdom."

Beantwoord de noodoproep

Nieuw in de webwinkel:
DOCAT
DOCAT is een toegankelijke en aantrekkelijke
presentatie van de Sociale Leer van de Kerk.
De DOCAT verscheen inmiddels in vele talen en
is nu ook in het Nederlands verkrijgbaar voor
een zeer aantrekkelijke prijs.
Bisschop Van den Hende nam in het bisdom
Rotterdam het initiatief tot de Nederlandse
vertaling.

Meer informatie of bestellen

