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Stichting	Maria	van	Renkum								04-12-2022	
Als	 leden	 van	de	 Stichting	Maria	 van	Renkum	delen	we	mee,	 dat	we	 ervoor	
gezorgd	hebben,	dat	er	door	ons	initiatief	een	nieuwe	verwarmingsinstallatie	
in	 dit	 kerkgebouw	 kwam.	 Als	 sluitstuk	 van	 dat	 project	 werden	 onlangs	 de	
automatisch	 sluitende	 glazen	 schuifdeuren	 in	 de	 hal	 van	 onze	 kerk		
aangebracht.	 De	 benodigde	 gelden	 kwamen	 door	 inzet	 van	 de	 Stichting	 van	
bepaalde	organisaties	en	particulieren,	die	overigens	geen	deel	uitmaken	van	
onze	parochie,	maar	wel	reageerden	op	een	advertentie	in	een	landelijk	blad.	

Het	 volgende	 project	 betreft	 het	 vervangen	 van	 de	 geluidsinstallatie	 met	
randapparatuur	in	de	kerk	waarmee	15.000	euro	is	gemoeid.	In	de	week	van	
12	 december	 worden	 6000	 wenskaarten	 vooral	 in	 Renkum-Heelsum	
verspreid	 en	 vragen	 we	 aan	 de	 ontvanger(-ster)	 	 om	 een	 bijdrage	 voor	 de	
kosten	van	een	professionele-,	eigentijdse	installatie	conform	een	offerte	van	
een	 gerenommeerd	 bedrijf.	We	 zoeken	nog	mensen,	 die	 in	 die	week	 een	
wijkje	willen	 lopen.	We	hopen/verwachten,	 dat	 in	 februari	 ’23	 het	 project	
gerealiseerd	kan	worden.	

Ook	landelijk	wordt	aan	deze	actie	in	de	kersteditie	van	Katholiek	Nieuwsblad	
aandacht	gegeven.		

• De	 kerstmarkt	 is	 op	 17	 december	 van	 half	 elf	 tot	 vier	 uur	 op	 ons	
kerkplein.	De	opbrengst	 is	bedoeld	als	een	bijdrage	aan	de	kosten	van	
het	 gehouden	 “Sint	 Maartensfeest”	 en	 “de	 Levende	 Kerststal”.	 Een	
eventueel	restant-bedrag	komt	ten	goede	aan	eerder	genoemd	project.		

• De	Levende	Kerststal	is	op	24	december	om	17.00	uur.	Op	ons	kerkplein	
wordt	 het	 kerstverhaal	 gespeeld	 en	 zijn	 levende	 dieren,	 zoals	 een	
kameel,	schapen	etc.	aanwezig.	



	

In	overleg	met	de	bekende	 tv	presentator	Leo	Fijen	hebben	we	een	bijdrage	
aangeleverd	voor	zijn	boekje	“Van	Donker	naar	Licht”.	U	kunt	dit	kopen	voor	
10	euro,	de	netto-opbrengst	is	voor	de	Stichting.		Leuk	om	zelf	te	lezen	of	als	
geschenk	aan	iemand	anders	te	geven!	Als	het	bedrag	overgemaakt	wordt	op	
rek.nr.	NL53	INGB	0009	0098	81	t.n.v.	Stichting	Maria	van	Renkum	o.v.v.	
boekje	+	adres,		dan	wordt	het	bij	u	thuis	bezorgd.		

	

Tenslotte	 verwijzen	 we	 voor	 meer	 en	 extra	 informatie		
graag	 naar	 onze	 website	

www.stichtingmariavanrenkum.nl	 waar	 je	 ook	 prachtige	 foto-impressies	
van	 gehouden	 activiteiten	 kunt	 zien,	 zoals	 die	 van	 het	 geslaagde	 Sint	
Maartensfeest,	hoe	de	voorgevel	van	onze	kerk	bloedrood	verlicht	was,	foto’s	
van	 bedevaartgroepen	 en	 opnamen	 van	 meer	 geloofsgemeenschap	
overstijgende	activiteiten	et	cetera.	
	

														 					 					 					 								 					 					 					 						
			
Het	kerstverhaal	komt	in	Renkum	tot	leven	op	kerstavond	24	december!	
Kom	je	ook	kijken?		
Bij	de	R.K.	Kerk	O.L.Vrouw	ten	Hemelopneming	zal	een	stal	staan	met	echte	
dieren.		
Vanaf	16.30	uur	kun	je	de	dieren	aaien.		
Bij	de	kerststal	zijn	figuranten	die	de	rollen	van	Jozef	en	Maria	en	andere	
personen	uit	het	kerstverhaal	vertolken.		
Volg	Jozef	en	Maria	op	hun	tocht	naar	Bethlehem.	Zie	hoe	ze	terecht	komen	in	
de	stal	waar	Maria	haar	kind	ter	wereld	brengt.	En	luister	naar	het	
engelenkoor	dat	de	herders	in	het	veld	uitnodigt	om	het	kindje	als	eerste	te	
komen	bezoeken.	Kom	je	ook	een	bezoek	brengen	aan	de	stal?		
Na	het	bezoek	aan	de	stal	is	iedereen	welkom	in	de	kerk,	waar	we	nog	even	
stil	zullen	staan	bij	wat	Kerstmis	voor	ons	kan	betekenen.		
Ook	kun	je	dan	de	stad	Bethlehem	bewonderen.	Deze	stad	is	in	de	prachtig	
versierde	kerk	nagebouwd.		
Na	afloop	is	er	warme	chocolademelk,	glühwein	en	iets	lekkers.		
Toegang	gratis.	Een	vrije	gift	is	altijd	welkom.	Hiermee	kunnen	we	de	traditie	
van	de	levende	kerststal	ook	volgend	jaar	voortzetten.		
Graag	tot	ziens	bij	de	stal!	Op	het	plein	voor	de	R.K.	Kerk	O.L.Vrouw	ten	
Hemelopneming	Dorpsstraat	1	in	Renkum	
	
Zondag	11	december	2022	komt	de	Indiase	pater	dr.	Joseph	Vadakkel	
naar	Renkum	om	zijn	bekende	internationale	programma	te	leiden	met	
gebed,	eucharistische	aanbidding,		genezingsgebeden,	meditatie,	



	

eucharistieviering	en	een	persoonlijke	zegen	met	de	relikwie	van	de	heilige	
Dominicus.		Afsluitend	is	er	een	toewijding	aan	de	maagd	Maria.	
Tijdstip:	15.00	u	-17.00	u.	Het	programma	(met	tolk)	vindt	plaats	in	de	RK	
bedevaartkerk,		Dorpsstraat	1	te	Renkum.		
Verdere	informatie	staat	op	het	mededelingenbord	bij	de	ingang	van	de	kerk.	
				
KERSTACTIVITEITEN	
Hieronder	enkele	aankomende	kerstactiviteiten	in	Renkum,	ook	voor	de	
kinderen!	
Gebedskring	O.L.Vrouw	van	Renkum	start	geloofsverdieping	voor	
kinderen	met:		
-Adventskalender			
-Kerstkaarten	maken	voor	zieke	kinderen	
Gebedskring	O.L.Vrouw	van	Renkum	wil	kinderen	ook	een	handreiking	bieden	
voor	het	verdiepen	van	hun	geloof	en	gebedsleven.		
In	samenwerking	met	stichting	“Kinderen	bidden	voor	Kinderen”	gaan	we	op	
27	november	van	start	met	de	adventskalender.	
Kijk	maar	gauw:	
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/?p=adventskalender	
	
Kerstkaarten	maken	voor	zieke	kinderen	:	Licht	brengen	zoals	Jezus				
Er	zijn	kinderen	die	met	Kerstmis	in	het	ziekenhuis	moeten	blijven.	Dat	is	niet	
leuk!		Wil	jij	een	ziek	kind	blij	maken?	Maak	dan	ook	een	mooie	kerstkaart!	
Tijdens	de	Kerstmarkt	op	17	december	a.s.	bij	de	RK	kerk	in	Renkum,	
kunnen	kinderen	kerstkaarten	maken	voor	zieke	kinderen.	
Materiaal	en	kleurstiften	zijn	beschikbaar.	De	kaarten	kunnen	na	het	kleuren	
worden	ingeleverd	bij	het	kraampje	of	de	pastorie.		
Vrijwilligers	van	Stichting	“Kinderen	bidden	voor	Kinderen”	brengen	de	
kerstkaarten	dan	voor	Kerstmis	naar	een	aantal	ziekenhuizen.	
Doe	je	ook	mee?														
	
Uitnodiging	om	kerstkoekjes	te	bakken	voor	Maria’s	bedevaartsoord		
Wie	doet	mee?	Gezellig	met	je	(klein)kinderen	samen	koekjes	bakken?	Dan	
kom	je	echt	in	de	kerststemming.		Er	zijn	vele	kerstkoekjesrecepten	dus	keus	
genoeg.	
Zorg	dat	je	de	kerstkoekjes	uiterlijk	vrijdag	16	december	klaar	hebt	en	
ingepakt	afgeeft	bij	de	pastorie	in	Renkum	(09.00	uur	-	11.30	uur).	
Wij	verkopen	de	kerstkoekjes	dan	tijdens	de	Kerstmarkt	op	17	december.	
De	opbrengt	is	voor	het	Maria’s	bedevaartsoord.	Dank	je	wel!	
De	koekjes	die	overblijven	gaan	naar	een	goed	doel.	
	
	

								 					 					 					 					 					 					 					 		
					
	



	

	
	
Kerstconcert	op	17	december	2022	om	16.30	uur	
Zoals	al	jaren	gebruikelijk	(buiten	de	coronatijd	om)	zal	er	gelukkig	ook	dit	
jaar	weer	een	concert	gegeven	worden	met	vooral	“Christmas	Carols”	door	
een	projectkoor	onder	leiding	van	Christel	Gelderman	en	Wilbert	Staal.		
Elk	jaar	weer	weten	Christel	en	Wilbert	veel	geschoolde	muziek-	en	
zangliefhebbers	op	te	roepen	mee	te	doen	in	onze	kerk	aan	een	uitvoering	van	
zorgvuldig	uitgezochte	Carols.		
Een	grote	groep	zangers	heeft	dan	thuis	de	liederen	geleerd	en	komt	op	
zaterdag	17	december	in	onze	kerk	om	er	samen	na	enkele	uren	oefenen	een	
prachtig	klinkend	concert	van	te	maken.	
Hierbij	zal	ook	dit	jaar	de	sopraan	Maria	Joao	Carmo	met	haar	prachtige	en	
krachtige	stem	haar	medewerking	verlenen.	
Buiten	op	het	kerkplein	en	in	de	tent	naast	de	kerk	zal	er	op	die	dag	tot	16.00	
uur	de	kerstmarkt	plaatsvinden.		Als	u	die	markt	bezocht	heeft,	kunt	u	
eventueel	meteen	erna	ook	het	concert	bijwonen.		
De	entree	voor	het	concert	is	€10,00,		jongeren	tot	18	jaar	vrije	toegang.		
	
Terugblik	Wijkcontact	2022	
Zo	tegen	het	einde	van	het	jaar	is	het	goed	om	terug	te	kijken.	
Voor	het	wijkcontact	Renkum/	Heelsum	was	het,	zoals	voor	iedereen,	een	
bewogen	jaar.	In	januari	was	er	nog	steeds	het	coronavirus	dat	ons	dagelijks	
leven	bepaalde.	Echt	op	bezoek	gaan,	contact	houden,	was	maar	beperkt	
mogelijk.	Een	bezoekje	aan	de	deur,	telefoontje	of	een	kaartje	rond	de	
verjaardag,	een	attentie	met	Kerst	en	Pasen,	zo	hebben	wij	geprobeerd	contact	
te	houden.	Ook	hebben	wij	enkele	keren	de	uitnodigingen	voor	het	
Seniorenpastoraat	bij	de	mensen	bezorgd.	Hartelijk	dank	aan	de	16	
vrijwilligsters	van	Wijkcontact,	die	zich	daarvoor	inzetten.		
Gelukkig	is	er	nu	meer	contact	mogelijk.		
Vrijdag	1	juli	hebben	we	tijdens	een	gezellig	etentje	afscheid	genomen	van	
Marja	Bos.	Met	een	lied.	Zij	is	vanaf	het	begin	van	het	Wijkcontact	een	
enthousiaste	voorzitster	geweest.	Ook	van	Wim	en	Monique	hebben	we	toen	
afscheid	genomen.	Hartelijk	dank	voor	jullie	inzet	en	aandacht	voor	de	
parochianen.	
In	december	bezorgen	de	vrijwilligsters	weer	bij	alle	80jarigen	een	
Kerstattentie.	Verder	bezoeken	zij	mensen	die	ziek	zijn.	Of	om	andere	redenen	
behoefte	hebben	aan	een	bezoek.			
Niet	altijd	is	het	bekend	of	mensen	ziek	zijn	of	in	het	ziekenhuis	liggen.	
Als	u	of	een	van	uw	naasten	ziek	is	en	graag	bezoek	ontvangt,	kunt	u	dit	altijd	
doorgeven	aan	de	pastoraatsgroep	(tel	0650960603)	of	schriftelijk	in	de	
brievenbus	van	de	pastorie.		
Met	elkaar	zorg	dragen	voor	elkaar.		
Wij	wensen	u	allen	een	Zalig	Kerstfeest	en	een	gezegend	en	vredig	2023.	
Namens	Wijkcontact-	groep	T.	Jurrius-Kunnen		



	

										 					 					 					 					 					 					 					 						
	
Elke dag wordt het een beetje donkerder. 
												
Elke dag wordt het een beetje donkerder. 
Elke dag een beetje meer nacht. 
In de donkerte van die nachten 
ontsteken we elke week een kaars meer 
tot we de krans rond zijn 
en er weer genoeg licht en warmte zal zijn 
om Hem een thuis te geven. 
	Als je warmte uitstraalt, 
langzaam meer mens wordt, 
met de andere, de ongeziene mens, 
dan is er groeiend licht, 
dan is er hoop ………….      dan wordt het Kerst……	
 
Seniorenpastoraat	Renkum/Heelsum;	Uitnodiging			
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.		

……………………………………………………………………………………………………………………………knip…………………..	
	
Deelname	bijeenkomst	op	woensdag	14	december		
Naam			telefoonnummer	en	adres		
	
………………………………………………………………………………	
	
…………………………………………………………………………………..	
	
Aantal…………………Telefoon	……………………	 Graag	vervoer:				ja	/	nee	



	

				
Dieetwensen…………………………………………………………….								


