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Renkum-Heelsum
In het afgelopen weekend kregen we te horen dat onze pastoor
Henri ten Have gaat vertrekken uit onze parochie Titus
Brandsma. Die mededeling kwam hard aan, we kunnen hem niet
missen! Vijftien jaar is hij in ons midden geweest en heeft hij met
volledige inzet ons gediend. Serieus mens als hij is gaf/geeft hij
zich met hart en ziel aan zijn taak: priester zijn. Een
hardwerkend mens, altijd bezig, -soms stiekem gapend van
vermoeidheid maar steeds doorgaand.
Bij de eerste leerlingen die Jezus volgen is Nathanael-, als Jezus
hem ziet, zegt hij: “Zie , waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog
is”. Dat beeld roept onze pastoor Henri ook op: “Een mens in wie
geen bedrog is”.
Wij zullen hem missen, maar gunnen hem van harte een nieuwe
uitdaging in Apeldoorn, Twello en omstreken.
Dat deze stap gezegend mag zijn.
Vieringen
Zondag 13 november
Woord en Communie viering- parochieel voorganger Willem
Gerbrands
M.m.v. het Parochiekoor
Tweede collecte: Oase Oosterbeek, NL52RABO0191877050
Zondag 20 november: Christus Koning
Eucharistieviering, celebrant pater Frans Bomers
M.m.v. het Ceciliakoor
Tweede collecte: Nationale Jongerencollecte, SRKK Utrecht
NL11INGB0002784498
Zondag 27 november, 1ste advent
Woord en Communie viering- parochieel voorganger Marijke
van Silfhout
M.m.v. het Ceciliakoor. Na afloop Cecilia-feest.
Tweede collecte: Hospice Renkum/Wageningen
NL42RABO0175485976
Zondag 4 december
Eucharistie viering, celebrant Roderick Vonhögen
M.m.v. het Ceciliakoor
Tweede collecte: Bisschoppelijke Adventscollecte,
NL89INGB0653100000

De eerste collecte is standaard voor de eigen
geloofsgemeenschap.
Wat een feest dat Sint Maarten! Een kerk vol kinderen met
ouders! Een prachtige heilige met bedelaar! Twee paarden, een
optocht met muziek-, een geweldig feest met na terugkomst een
gezellige kerk met het verhaal en chocolade melk met een
zelfgebakken koekje in de vorm van de heilige of de bedelaar? In
elk geval lekker! Toen nog een zakje met lekkers bij het naar
huis gaan.
Alle hulde aan de Stichting en haar hulptroepen!

Belangrijk!
Aan:
De Parochianen van Heelsum en Renkum
Betreft:
Rappel Kerkbalans 2022
Beste Parochianen van Heelsum en Renkum,
Omzien naar elkaar is een heel belangrijk aspect van samen
kerk zijn. We moeten samen moedig voorwaarts blijven
gaan om onze geloofsgemeenschappen levend en de
bedevaartkerk open te houden. Dat kunnen we doen op
verschillende manieren: door oog te hebben voor elkaar;
mensen te helpen die hulp nodig hebben; samen te vieren;
het uitdragen van de beginselen van ons geloof én door
gemeenschapsvorming, maar zeker ook door een financiële
bijdrage te leveren. De Kerkbijdragen die tot nu toe dit jaar
voor Renkum en Heelsum zijn binnengekomen zijn helaas
alarmerend laag. Hoewel het voor velen misschien een hoog
bedrag lijkt, zouden we moeten streven om ons als
geloofsgemeenschappen zoveel mogelijk financieel te
kunnen bedruipen. Daarvoor moet nog even een flinke stap
gezet worden. Maar met wat goede wil en een positieve
instelling moet dat lukken.
Veel taken worden in onze geloofsgemeenschap kosteloos
gedaan door vrijwilligers. Zij organiseren cursussen,

wekelijks Avondgebed, seniorenpastoraat,
kinderwoorddiensten, begeleiding van Eerste
Communicantjes en Vormelingen, en organiseren
Bedevaarten. Voorts verrichten zij klein onderhoud aan
kerkgebouw en pastorie, houden kerk, park Rosarium
Mariae en parkeerterrein schoon, zetten koffie, zijn koster,
zingen in een koor etc. Dit alles wijst op een grote mate van
vitaliteit
Vitaliteit alleen is echter niet genoeg We moeten ook financieel ons
steentje bijdragen. In 2023 bestaat onze kerk 100 jaar. Dat willen we
graag samen kunnen vieren. Maar als wij onze bedevaartskerk, met
het eeuwenoude Mariabeeld - en onze geloofsgemeenschappen ook voor de toekomst willen behouden en dan zullen we moeten aan
tonen dat we het voortbestaan waard zijn. Hiervoor zijn voldoende
financiële middelen nodig.
Daarom roepen wij in iedereen op die nog niet betaald heeft om mee
te doen aan de actie Kerkbalans, hopelijk met een extra donatie voor
het 100 jarige bestaan Ook al komt u zelden of nooit in de kerk, maar
u wel wilt dat het beeldbepalende kerkgebouw behouden blijft.
Heeft u al betaald danken wij u hartelijk, al zijn wij natuurlijk blij met
een extra gift.
U kunt bijdragen via rekeningnummer NL40 RABO 0113
9881 09 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma. Wilt u wel uw
relatiecode, vermelden om ervoor te zorgen dat het geld
voor onze geloofsgemeenschap wordt geregistreerd en daar
dan ook terecht komt. Weet u dat niet meer, of doet u dat
liever niet op die manier, dan mag ook uw Kerkbijdrage in
een gesloten envelop afgeven met vermelding ‘Bijdrage
Kerkbalans’ aan de pastorie. Hartelijk dank voor uw
bijdrage!
Met vriendelijke groeten,
De locatieraad en Pastoraatsgroep Renkum-Heelsum

Seniorenpastoraat Renkum/Heelsum;
Uitnodiging woensdag 14 december
Beste medeparochianen
Graag nodigen wij, - de seniorenpastoraatsgroep van de R.K
geloofsgemeenschap Renkum/Heelsum - u weer uit voor een gezellige
en bezinnende ochtend in de pastorie van Renkum.
Woensdag 14 december 2022 Advent Op weg Naar het Kerstfeest .
We zoeken naar de betekenis van Advent en het Kerstfeest. Hoe was
dat vroeger? Hoe beleeft u die tijd nu? Misschien is er een tekst of
een voorwerp dat voor u bijzonder is? Dat kunt u meenemen.
En natuurlijk als afsluiting een heerlijke lunch. Daarvoor wordt op het
einde een bijdrage van 5 euro gevraagd.
Woensdag 14 december.
Aanvang 10.30 uur met koffie
Als u wilt komen, meldt u zich dan aan door dit formulier in te vullen
en te deponeren in de brievenbus van de pastorie, of telefonisch
(alleen in de ochtend) pastorie tel. nr. 0317-312321. Of bij Marianne
Rademakers: fransrademaker@hetnet.nl tel. nr. 026-7858445 Als u
vervoer nodig heeft, kunt u dat aangeven.
Van harte welkom tot woensdag 14 december. 10.30 uur.
Vriendelijke groeten, Tosca, Marianne Clara, Milly en Toos.
Deelname bijeenkomst op woensdag 14 december
Naam telefoonnummer en adres
…………………………………………………………………………………
Aantal…………………………………Telefoon ………………
Dieetwensen………
Graag vervoer ….
Onze Lieve Vrouw van de wonderdadige medaille
Op de eerste advent zondag 27 november 2022,
tevens het feest van Onze Lieve Vrouw van de
wonderdadige medaille, komt priester Koos Smits
naar de bedevaartskerk in Renkum! Het
programma begint om 15.00 uur met de
barmhartigheidsgebeden, 15.15 uur de
eucharistieviering, 16.15 uitstelling en aanbidding
Allerheiligste en biechtgelegenheid tot 17.00 uur.

Na afloop is er koffie en thee en zijn er gratis
gezegende wonderdadige medailles mee te
nemen.
De Maagd Maria verscheen aan St. Catharina Labouré in de
kapel van Rue du Bac in Parijs en gaf haar de opdracht tot het
slaan van een bijzondere medaille om Maria‘s bekendheid onder
de mensen te vergroten. Deze zogenoemde Wonderdadige
medaille schenkt vele genaden en is de meest verbreide medaille
in de wereld.

Kerstscratch 2022
Zaterdag 17
december !!
Door omstandigheden is de Kerstscratch op een andere dag dan eerder aangekondigd.
De Kerstscratch is op ZATERDAG 17 december!
In één dag studeren ongeveer 40 zangers aan vierstemmige Engelse carols om die 's
avonds in een sfeervol concert voor publiek uit te voeren samen met de Portugese
zangeres Maria Joāo Carmo. Ken jij enthousiaste koorzangers, die hier graag aan
meezingen, stuur deze mail dan naar hen door! (Je mag natuurlijk ook zelf meezingen.)
Het is een geweldige manier om in de kerstsfeer te komen!
Klik hier voor informatie; Schrijf je in op www.kerstscratch.nl
Met hartelijke groet,
Christel en Wilbert
ps. Het kan zijn dat je deze informatie al eerder ontvangen hebt. Maar door de
datumwijziging is 1 x te veel beter dan helemaal niet.

Oktober 2022

Over missionaire catechese, doopsel en bezinningsochtend Advent
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.

‘Missionaire catechese’ volgens
het nieuwe directorium
Donderdag 27 oktober 2022 van
15.00 – 16.30 uur via Zoom
Om te laten zien wat ‘missionaire
catechese’ inhoudt en hoe het
eruit ziet, heeft de Pauselijke Raad
ter Bevordering van de Nieuwe
Evangelisatie een nieuw
Directorium voor de Catechese
(2020) geschreven. Dit directorium
is vooral geïnspireerd door

Evangelii gaudium (2013) van paus Franciscus en het reikt richtlijnen aan voor de
catechetische praktijk in heel de wereldkerk.
Tijdens dit webinar zal CPS-stafmedewerker Tim Schilling de inhoud van het document
toelichten. Daarna is er ruimte om met
elkaar uit te wisselen.

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.

Aanmelding.
Doopsel in leer en praktijk van de Kerk
Toerusting voor pastorale beroepskrachten
en parochiële werkgroepen
Woensdag 16 november 2022, 20.00-22.00
uur in Wageningen
Wanneer mensen bij een parochie vragen
om het doopsel – voor zichzelf of voor een
kind – is dit kans voor de parochie. Mensen
staan op dat moment open voor wat de
Kerk te vertellen en te bieden
heeft. Tijdens deze presentatie verkent
Tim Schilling, stafmedewerker van het
Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS),
met u de pastorale mogelijkheden. Hij stelt
het doopsel voor in het licht van de Bijbel
en de leer van de Kerk, en gaat daarna in gesprek met u over hoe de voorbereiding op het
sacrament meer missionair en inspirerend kan worden.
Informatie en aanmelding.

Bezinningsdag over luisteren
Zaterdag 10 december 2022 in Nijmegen
De Advent is de voorbereidingsperiode op het feest van Kerstmis: we maken ons klaar om
Jezus Christus (opnieuw) te verwelkomen in ons leven. Een belangrijk punt, als je iemand wil
verwelkomen of ontvangen, is om naar diegene te luisteren. Velen vinden het echter lastig
om te luisteren: naar zichzelf, naar elkaar en ook naar God.
De inleider van deze bezinningsdag, Gabriella Buirma-Rieu, zal ons deze dag helpen om
bewuster en beter te leren luisteren. Ze is logepediste en werkt als spreek-,
presentatiecoach en Verbindend Coach op basis van Geweldloze Communicatie.
Informatie en aanmelding.
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