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VAN DE PASTORAATSGROEP
STEUNFONDS
Als lid van de pastoraatsgroep houd ik me vooral bezig met alles wat
met diaconie te maken heeft. Vanuit de wens om in de maatschappij als
kerk zichtbaar te zijn en te blijven is vanuit de diaconieën van de verschillende kerken in Oosterbeek-Heveadorp-Wolfheze-Heelsum en
Renkum de gedachte ontstaan om veel meer samen te gaan werken.
Tot vorig jaar was er het Steunfonds, waarin de kerken en de gemeente
Renkum participeerden. Dat Steunfonds is opgeheven omdat het niet
(meer) aan zijn oorspronkelijke doel (snelle hulp in noodgevallen) voldeed.
Door het wegvallen van het Steunfonds viel ook het contact van de diaconieën van de verschillende kerken weg. Direct na het opheffen van
het Steunfonds is door de kerken de wens uitgesproken om met elkaar
samen te werken op diaconaal gebied.
De diaconieën van de verschillende kerken hebben elkaar daarna verschillende keren ontmoet en zijn bezig gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. Een voorbeeld is de hulp aan Vluchtelingen (voorzien van
o.a. fietsen) en contact met Vluchtelingenwerk. Vanuit de Bernulphuskerk en de kerk in Renkum participeren de P.C.I. werkgroepleden in dit
overleg.
We zijn eigenlijk een interkerkelijk diaconaal platform in oprichting. Doel
is zichtbaar te zijn en te blijven in de maatschappij. Acute nood te lenigen en samen op te trekken bij verschillende projecten.
Een van de acties die we willen doen is een paar keer per jaar aandacht
voor een gemeenschappelijk diaconaal doel. In november zal dit aandacht voor hospices zijn.
In de Titus Breed van deze maand leest u daar meer over.
GASTVROUWEN/GASTHEREN VOOR DE ZONDAG
Op zondag na de viering is het een goede gewoonte om samen koffie te
drinken en zo van het wel en wee van elkaar op de hoogte te blijven. Die
koffie moet wel gezet worden en de kopjes
klaargezet en weer in de vaatwasser. Geen
hele grote klus, maar iemand moet het doen.
Omdat de groep, die het nu doet wat klein geworden is, zijn we dringend op zoek naar een
paar mensen, die hieraan mee willen werken.
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U mag gerust eerst eens een keer meelopen om te kijken of het iets
voor u is. Het is een belangrijke ontmoeting en als je met een wat grotere groep bent hoef je ook niet zo vaak op te treden. Zeker als in de nabije toekomst het aantal vieringen wordt uitgebreid zijn de huidige koffiezetters wel erg vaak aan de beurt en krijg ik op den duur het rooster
niet meer rond, denk ik. Denk er eens over en meldt u zich aan bij mij!
Antoinet Verborg 026-3392870 / 06-44902176
GERARDUSKALENDER
De Gerarduskalender 2018 is er weer. Elke dag een spreuk om de dag
goed mee te beginnen zoals moppen, puzzels, gedichten en informatie. De kalender kost 7 euro.
Wij staan zondag 22 oktober achterin de Bernulphuskerk voor de verkoop van de Gerarduskalender 2018.
De kalender is ook te koop op het secretariaat en bij Gon Willemsen; tel.
3340662.
Tevens kunt u bij ons het boek “Klooster” kopen voor 8,95 euro.
MOV groep, Gon Willemsen
BERNULPHUS VERTELT...
In elke parochie dienen parochieboeken te zijn, namelijk een doopregister, een huwelijksregister, een register van overledenen, en andere
volgens de voorschriften van de bisschoppenconferentie of de diocesane Bisschop; de pastoor dient er voor te zorgen dat die boeken nauwkeurig bijgehouden en zorgvuldig bewaard worden.
Elke parochie dient haar eigen zegel te hebben.
In elke parochie dient een bewaarplaats of archief te zijn waarin de parochieboeken bewaard worden; ook de oudere
parochieboeken dienen zorgvuldig bewaard te
worden.
Meer dan 500 jaar geleden werd tijdens het
concilie van Trente al aangegeven dat registers moesten worden bijgehouden.
In onze kerk zijn aanwezig:
Liber Baptizatorum (het doopregister), het
boek waarin de namen van de gedoopte kinde2

ren, hun geboortedag en de namen van hun ouders en van de getuigen
worden ingeschreven, dit reeds vanaf 1860.
Liber matrimonium of liber matrimoniorum (huwelijksregister), waarin
alle huwelijken worden vermeld.
Liber mortuorum
(register van overledenen), het boek
waarin de overledenen van de parochie
worden vermeld.
Vanaf 1985 is een
boek in gebruik genomen, dat achter in
de kerk ligt. Hierin
worden de namen
van de overledenen
decoratief geschreven (zie voorpagina).
Ook zijn er nog...
Liber communicantium (het 1e communicantenregister), waarin de
communicanten vermeld worden.
Liber inscriptionis (gastenboek), boek, waarin de namen vermeld
staan van gast(priesters), die de mis alleen of samen hebben opgedragen.
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Verder maakt men ook gebruik van de volgende boeken:
Liber status animarum, het boek waarin alle gegevens van een gezin
staan vermeld zoals woonadres, gezinssamenstelling en jaar van vertrek.
Liber confirmatorum, register van vormelingen, waarin de namen van
kinderen die gevormd zijn worden opgenomen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in uw gegevens of die van uw familie, kunt
u contact opnemen met het secretariaat (026) 33 33 200.
GEBEDSVIERING OP MOSCOWA OP ALLERZIELEN
Op Allerzielen, donderdag 2 november, is er om 15.00 uur een gebedsviering in de aula van begraafplaats Moscowa. De voorganger is pastoor Gerben Zweers met medewerking van het Pelgrimskoor. Na deze
viering, worden de graven op het Rooms Katholieke deel van de begraafplaats, gezegend. Na afloop wordt u een kopje koffie of thee aangeboden in de koffiekamer van Moscowa.
Eenieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de viering.

EVENEMENTEN
HIJ KOMT ER WEER AAN... DE GROTE SINT MAARTEN
LAMPION OPTOCHT

Op vrijdagavond 10 november om 18.30 uur zullen we met de kinderen
weer het feest van Sint Maarten vieren. We spelen eerst het aloude verhaal van Sint Maarten. In 397 werd bisschop Martinus van Tours begraven. Martinus gaf als soldaat de helft van zijn mantel aan een bedelaar.
Hij werd vervolgens monnik en later bisschop van Tours. Na het spel
gaat onder muzikale begeleiding van de Scouting Huissen de grote
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tocht beginnen. Het wordt zeker een grote optocht! Ook zullen we weer
op bezoek gaan bij de bewoners van Overdal.
Vroeger was Sint Maarten een echt bedelfeest, bedoeld om vlak voor
een lange winter nog zoveel mogelijk etenswaar te hamsteren. Daarom
deed niet iedereen graag mee aan het evenement. Pas sinds de jaren
’30 van de vorige eeuw doet iedereen mee, ongeacht geloof of achtergrond, en is het een gezellig volksfeest.
We rekenen op veel kinderen, maar ook vaders, moeders, oma's en
opa's. Neem allemaal je eigen lampion mee. Iedereen is welkom!!
ENSEMBLE A-MA-JEUR TREEDT OP IN ONZE KERK
Liedmaker Alex van der Horst schrijft Nederlandstalige teksten rond levensloopervaringen. Ze laten zich horen als verhaaltjes met een melodie, vol herkenning voor oor, hart en ziel.
Het programma: “Levensloop en Lange Liefde” is in 2015 op cd uitgebracht.
Alex ziet het leven als een treinreis: soms gaat ie lekker, soms is het hopeloos. Hij weet dat “vreemd geluk” bestaat en vraagt zich af wat de
meerwaarde is van file-apps en weer-tweets, waarom je zou wachten
tot je tijd hebt en of de zwaartekracht niet als een geliefde kan zijn.
De liedjes worden nu eens ingetogen, dan weer uitbundig muzikaal gebracht door het vrienden-ensemble “A-Ma-jeur”, dat soms als duo,
soms als trio optreedt.
Marius Woensdregt,
gitaar
Michael Gustorff,
basgitaar
Alex van der Horst,
zang, gitaar.
Alex (62, partner, vader, mondzorgpraktijk):
“Als maker van luisterliedjes heb ik een late ”coming out”. Flarden van
teksten en melodietjes zweven mij van jongs af aan door het hoofd, hart
en ziel om later soms een gelukkige match te maken. Terwijl ik in koren
zong en saxofoon speelde in Jiddische bandjes, begonnen deze liedjes
te dringen, zonder dat ik wist wat er mee te doen. Enkele niet mis te verstane, maar liefdevolle hints van partner en intimi waren nodig om het
podium te vinden. Ik ben gefascineerd door de magie van een goed
lied. Enkele van mijn idolen zijn Paul McCartney, Sting, Boudewijn de
Groot, Alex Roeka.”
Zondag 29 oktober a.s. om 15.00 uur in onze kerk.
Entree: 10 euro
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BENEFIET CONCERT “HERFST, MUZIEK DOOR DE EEUWEN
HEEN”
Op 29 oktober wordt in de Vredebergkerk van 14.00-16.00 uur een benefietconcert gegeven ten behoeve van de nieuwe vleugel van Toonkunst Arnhem.
De vleugel wordt bespeeld door Hans-Erik Dijkstra, een veelzijdig pianist en begeleider, o.a. de co-repetitor van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en van Toonkunst Arnhem en Toonkunst Apeldoorn.
Zijn liefde voor deze nieuwe vleugel deelt hij met ons door de keuze van
pianowerken van componisten als Haydn, Mozart en Ravel.
Toegangskaarten zijn te koop bij Meijer & Siegers, Oosterbeek en aan
de zaal, een half uur voor begin.
Entree volwassenen 15 euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro (incl. pauzedrankje).
Reserving: vleugeltka@gmail.com
ALLERZIELENCONCERT DOOR CANTANIMUS
Op zondag 5 november om 15.00 uur geeft CantAnimus een Allerzielenconcert in onze kerk. Het Koor CantAnimus is een gemengd koor
met 23 avontuurlijke zangers en zangeressen uit de regio Arnhem-Nijmegen. Het staat onder leiding van dirigent en componist Caspar van
der Vinne, die het koor ook begeleidt op de piano. CantAnimus heeft vorig jaar een soortgelijk programma gebracht in onze kerk en als u van
der Vinne’s Requiem veur mien Moe nog nooit heeft gehoord is dit uw
kans. Verder bevat dit programma liederen van onder meer Bach,
Schönberg en Schubert.
Hieronder leest u de ervaring van vijf dankbare luisteraars:
“Wij hebben het concert in Oosterbeek voor de vijfde keer beluisterd. Dit
jaar was het concert nog verstilder. In de kerk was het over het algemeen zo bijzonder stil”.
“Geweldig dat niemand een partituur in zijn hand had, waardoor je
als zanger dichter bij je innerlijke
bron kan komen en de energie vrijer kan stromen en dat was voelen hoorbaar. Het is muziek, waarbij de ziel wordt aangeraakt”.
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“Het instrumentale deel met accordeon werd zo prachtig door Casper
gespeeld, zo ontroerend en zo subtiel...”
“Waar vind je dit soort muziek, met deze kracht, gevoelig, aangrijpend,
vertroostend en toch eenvoudig”.
“Geen ego zangers maar een wezenlijke samenzang!”
Meer informatie over het Koor CantAnimus kunt u vinden op:
www.cantanimus.nl. Entree op basis van vrijwillige bijdrage.
FILMBIJEENKOMSTEN IN ONZE KERK
In november staan de volgende films op het programma:
Vrijdag 10 november: Fill the void
Shira, de jongste dochter uit een orthodox joods
gezin, kijkt enorm uit naar haar bruiloft. Op het moment dat haar droom bijna wordt verwezenlijkt,
slaat het noodlot toe. Haar oudere zus Esther sterft
tijdens de geboorte van haar zoon en Shira’s huwelijk wordt uitgesteld. Esther’s weduwnaar
Yachai wordt voorgesteld te hertrouwen in het buitenland. Shira’s moeder wil, na de dood van haar
dochter, niet ook haar schoonzoon en kleindochter
verliezen en doet een schokkend voorstel. Een
unieke en intense film over tweestrijd en keuzes.
Vrijdag 24 november: Demain tout commence
Samuel, gespeeld door Omar Sy, leidt een rustig
leven in het zuiden van Frankrijk. Hij draagt weinig
verantwoordelijkheden en werkt niet al te hard. Op
een dag krijgt hij bericht van een van zijn ex-vriendinnen dat hij de vader is van een paar maanden
oude baby. Ze laat de baby, het meisje Gloria, bij
hem achter. Samuel vertrekt halsoverkop naar
Londen in de hoop het kind terug te brengen bij de
moeder. Weinig tot geen succes. Met Gloria bouwt
hij in Londen een nieuw leven op. Maar dan duikt
op een dag de moeder van het meisje op en wil
haar dochter terug. Omar Sy, een Senegalees, is
bekend door zijn rol als Driss in de film “Intouchables”.
De films worden vertoond in de Trefzaal van onze kerk om 14.00 uur.
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THEE MET THEMA
Het klopt wel, maar het deugt niet
Dat de financiële wereld meent ‘een amoreel universum’ te vormen, zal niet veel verbazing wekken, maar
hoe zit het met de rest van onze samenleving? Bestaat er in onze bedrijven en instellingen nog ruimte
voor de persoonlijke bezieling, en dus ook morele verantwoordelijkheid, van de medewerkers? Hoe zit dat
in de accountancy, onderwijs, de zorg? En welke rol
speelt de politiek daarbij – durven onze politici nog te streven naar een
rechtvaardige samenleving of schrikken ze terug voor alles wat zweemt
naar idealen, uit angst voor wat al snel “moralisme” heet? Stevo Akkerman ging op onderzoek uit en sprak met kopstukken uit alle geledingen
van de maatschappij. Daarover schreef hij het boek “Het klopt wel,
maar het deugt niet”, een boek dat een ontluisterend beeld schetst van
de stand van zaken, maar vooral ingaat op de vraag hoe het zover heeft
kunnen komen en hoe we een uitweg kunnen vinden.
Inleider Stevo Akkerman is columnist bij Trouw en schreef eerder onder
andere de bekroonde roman “Donderdagmiddagdochter”.
Thee met Thema organiseert deze bijeenkomst i.s.m. Boekhandel
Meijer & Siegers.
Tijd:
26 november; 16.00 tot ca.17.30 u, inloop 15.30 u.
Plaats:
Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3,
Oosterbeek
Kosten:
een vrijwillige bijdrage.
Informatie: Gert van den Hof, blaenau71@gmail.com

LIEF EN LEED
In Memoriam
Op donderdag 20 juli overlijdt in de leeftijd van 81 jaar Antonius Maria
Jozef (Ton) Janssen.
Geboren in Doesburg trouwt hij in 1960 met Resi Kruse. Ze krijgen vijf
kinderen en later drie kleinkinderen. Hij was een man die zich volledig
en met veel zorg heeft ingezet voor zijn medemens. Eerst en vooral
voor zijn allernaaste omgeving, zijn vrouw en kinderen. Daarnaast
stond hij altijd klaar voor de vele mensen die hij in zijn leven heeft ontmoet o.a. in zijn werk bij de Gemeente Renkum in Oosterbeek, in het
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vele vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan en in zijn lidmaatschap van de
Odd Fellows. Op de rouwcirculaire lezen we de tekst van zijn vrouw en
kinderen: Hij was een gelukkig mens. Hij hield van het leven en vooral
van ons. Dit heeft ook doorgeklonken in de woorden en de muziek bij
zijn afscheidsdienst. Met velen hebben we op maandag 24 juli in dankbaarheid teruggekeken op zijn leven. Hij is begraven op de Natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem.
Op maandagmiddag 11 september is in de Molenberg overleden Door
Nagelvoort-Metz. Door is op 24 april 1927 op Ameland geboren. Na de
oorlog kwam ze naar Oosterbeek om haar zus te helpen bij de
wederopbouw. De buurjongen was Chris met wie ze in 1952 trouwde.
Ze gingen wonen aan de Ireneweg 8, waar ze het grootste gedeelte van
haar leven bleef wonen. In 2009 kwam Door in Overdal en de laatste
periode bracht ze door in de Molenberg. Door was moeder van drie
dochters en oma van 6 kleinkinderen met 2 achterkleinkinderen. Ze
stond bekend om haar zorg voor het gezin en als een geweldige oma.
Iemand die ook zeer erkentelijk was voor de zorg aan haar besteed.
Ameland is voor haar steeds het vaderland gebleven, vakanties werden
meestal daar doorgebracht. In Oosterbeek had ze eigen hobby’s; een
kaartclubje en ze was bijzonder goed in het spinnen van wol. Op 16
september was er in onze kerk een besloten afscheidsviering, waarna
ze te rusten is gelegd bij haar man in de Hof. Moge zij rusten in Vrede.

PAROCHIE AGENDA
oktober
zo. 29 14.00 uur
zo. 29 15.00 uur
november
do. 2 15.00 uur
zo. 5 15.00 uur
vr. 10
vr. 10
vr. 24

14.00 uur
18.30 uur
14.00 uur

zo. 26

16.00 uur

Benefiet Pianoconcert
Concert A-Ma-jeur

Vredebergkerk
onze kerk

Allerzielen gebedsviering
Allerzielenconcert
CantAnimus
film “Fill the Void”
St. Maarten viering
film “Demain tout
commence”
Thee met Thema

Moscowa
onze kerk
Trefzaal onze kerk
onze kerk
Trefzaal onze kerk
Vredebergkerk
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VIERINGEN IN ONZE KERK
Zondag 22 oktober
10.00 uur

Eucharistie
Samenzang

Pater P. Westerman

Zondag 29 oktober
10.30 uur

Titusviering in Bennekom

Pastoraal team

Donderdag 2 november
19.00 uur

Gebedsdienst
Parochiekoor Joost Klopper

Marijke Wasser

Zondag 5 november
10.00 uur

Viering in Doorwerth

Zondag 12 november
10.00 uur

Eucharistie
Tooropkoor Annette Veldkamp

Zondag 19 november
10.00 uur

Viering in Doorwerth

Zondag 26 november
10.00 uur

Woord en communieviering
Samenzang o.l.v.Joost Klopper

Zondag 3 december
10.00 uur

Viering in Doorwerth

Zondag 10 december
10.00 uur

Woord en communieviering
Tooropkoor D. van der Meer

Zondag 17 december
10.00 uur

Viering in Doorwerth

Pater Fr. Baartmans

Nancy van Maanen

Hans Lammers

Op de zondagen dat er in de Bernulphuskerk geen viering is, is er een viering in
Doorwerth (10.00 uur) of een Eucharistieviering in Wageningen (zie Titus Breed).
Doordeweekse vieringen in de Mariakapel om 9.00 uur:
1ste donderdag van de maand mogelijkheid voor persoonlijk gebed en koffiedrinken
in de Trefzaal.
Alle andere donderdagen van de maand Eucharistie en koffiedrinken in de Trefzaal.
Elke woensdag Taizé Oecumenisch avondgebed om 19.00 uur.

DE KERK IS GEOPEND VAN MAANDAG TOT EN MET
VRIJDAG VAN 9.30 UUR TOT 16.00 UUR EN OP
ZATERDAG VAN 11.00 UUR TOT 15.00 UUR.

