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Meldpunt Uitvaart en ziekenzalving
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Pastoraatsgroep
Miep Geutjes
Antoinet Verborg

026 33 42 181
026 33 91 870

Locatieraad
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Parochiezaken:
Lid:

mw. M. Willems
vacature
dhr. M.P.B. van der Hoeven
vacature
dhr. B.A.F. van Brakel

Secretariaat, Utrechtseweg 129, 6862 AG Oosterbeek
Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur
Coördinator:
Riet von der Heide-Keukens

026 37 90 756
026 33 42 218
026 33 34 510

026 33 33 200
026 33 36 955

Gezinsbijdragen (Parochiefonds)
Vertrouwensvrouw mevr. M. Willems
026 37 90 756 of 06-51439712
Bankrekening
NL40 RABO 0113 9881 09
t.n.v. RK parochie Titus Brandsma, locatie St Bernulphus
Kerkhofcommissie
Secretariaat Bernulphuskerk: bernulphusparochie@gmail.com
Kerk-taxi:
dhr. W. Teunissen
dhr. A. Goselink
dhr. W. Jansen

026 33 40 937
026 33 33 362
026 33 41 543

FANTASTISCH…, WAT VEEL HANDEN
Zaterdag 9 december 2017…, het sneeuwde…, alles was wit…., er was
bijna geen doorkomen aan. Maar toch... 6 mannen en 6 vrouwen
stonden om 9.00 uur bij de kerkdeur om in de kerk weer het nodige
schoonmaakwerk uit te voeren. Fantastisch!
BERNULPHUS VERTELT ….
Hiervoor verwijzen wij u graag naar Titus Breed.

EVENEMENTEN
FILMVOORSTELLINGEN
Wegens veel belangstelling staan er in het voorjaar opnieuw 4 filmmiddagen op het programma. Als u belangstelling hebt voor deze filmbijeenkomsten, zet dan alvast de volgende data in uw agenda:
vrijdag 9 maart: Tous les soleils
Een lichtvoetige tragikomedie van de regisseur Philippe Claudet over een alleenstaande vader met een puber dochter en
een anarchistische broer. Zij wonen samen in een huis. De vader doceert barok
muziek. Een mooie mix van Franse en Italiaanse acteurs en hele mooie muziek.
vrijdag 23 maart: Coming home
Een romantisch drama dat zich afspeelt in de nasleep van de Chinese
Culturele Revolutie. Een Chinese hoogleraar, die als dissident naar een
werkkamp is gestuurd, komt na 20 jaar terug. Zijn thuiskomst verloopt
moeizaam als blijkt dat zijn vrouw aan geheugenverlies lijdt en hem niet
herkent. Een prachtige weergave van wat
liefde vermag.
Plaats:
De Trefzaal in onze
kerk
Aanvang:
14.00 uur
Noteer alvast:
vrijdag 6 april:
vrijdag 20 april:

Ressources humaines
I, Daniel Blake
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VASTENACTIE 2018
Dit jaar gaat de opbrengst van de bisschoppelijke Vastenaktie naar
Mbala, een regio in het noorden van Zambia. De meeste mensen werken hier als dagloner. De hiv/aids-epidemie, die hier 30 jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd en heeft bovendien grote invloed
op de familiestructuren. Ouders overlijden of zijn te zwak om te werken,
kinderen blijven achter.
De zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria zetten zich daar
vanaf eind jaren 80 in om te zorgen voor de door hiv getroffen families
onder het motto “te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand
doet”.
Voor meer informatie zie bijgesloten folder.
RADIO MARIA: VERNIEUWDE APP MET AUDIOTHEEK
De app van Radio Maria Nederland voor smartphone en tablet
is recent vernieuwd en biedt nu
een heuse audiotheek. “Het
maakt de rijkdom aan uitzendingen nóg toegankelijker”, aldus
Radio Maria Nederland.
De audiotheek is de opvolger van ‘uitzending gemist’, met als belangrijkste toevoeging de uitgebreide zoekfunctie. Radio Maria Nederland
(te ontvangen via DAB+, internet en de app) biedt inmiddels ruim 4.000
audiobestanden aan, met daarbij ook bijdrages van de Utrechtse bisschoppen. Deze audiobestanden zijn in de vernieuwde app doorzoekbaar op datum, spreker, programma of via een trefwoord in het zoekvenster.
De audiotheek is naast de app ook via de website van Radio Maria te
gebruiken: www.radiomaria.nl/audiotheek. De app is gratis beschikbaar voor iOS en Android, zie: www.radiomaria.nl/app.
KINDERKAMP ‘GA JE MEE OP WERELDREIS?’
Net als in andere jaren organiseert het Aartsbisdom Utrecht in de zomer
van 2018 een kinderkamp voor meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar. In
een flyer legt de organisatie het motto van dit jaar – ‘Ga je mee op wereldreis?’ – uit: “We gaan in één week de wereld rond! De reis gaat over
het spoor, door de lucht, over de weg en door het water. We leren veel
over andere landen. Tijdens de vieringen en de catechese luisteren we
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naar verhalen uit de Bijbel en leren we van de reizen van onder anderen
Abraham en Paulus.”
“Tijdens de reis gaan we heel veel spelletjes doen, gezellige activiteiten, knutselen, spelen, keten en lekker eten,” zo vervolgt de organisatie. “Onze avonturen beleven we op kampeerboerderij De Heidebloem
in Haarle (bij Nijverdal). Wij logeren in locatie De Veltmaat. Heb je zin
om mee te gaan op deze onvergetelijke reis? Pak dan je koffer en stop
hem vol met alles wat je mee wilt nemen. Hopelijk tot ziens in Haarle.
Wij hebben er al veel zin in!”
Het kinderkamp wordt gehouden van zat. 4 t/m do. 9 augustus 2018 op
Kampeerboerderij De Heidebloem (nieuwe locatie!), Oude Deventerweg 8a Haarle en kost 125 euro per kind. (NB als er meerdere kinderen
uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van 70 euro per extra
kind. Voorbeeld: twee kinderen = 195 euro i.p.v. 250 euro).
Het kamp is bedoeld voor meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar (ze zitten dus op de basisschool tijdens het aanmelden). Er is plek voor maximaal 30 deelnemers. De kampleiding is in handen van Jacqueline Kolfschoten en vicaris Hans Pauw.
Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl (tot 1 juni 2018)
Meer info: Jacqueline Kolfschoten, e-mail: j.kolfschoten@upcmail.nl of
tel.: 06 29015399.
JONGERENREIS ‘GIRO D’ITALIA’
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van ma. 16- vr. 27 juli 2018 weer
een jongerenreis (16 tot 30 jaar). “Dit keer maken we een rondje (‘giro’)
Italië,” aldus de leiding, onder wie pastoor Zweers. “Met personenbusjes gaan we eerst naar Florence. Dit is de hoofdstad van Toscane en
één van de prachtigste steden van Italië met veel Renaissancekunst
van beroemde kunstenaars zoals Michelangelo. Met zijn prachtige
straatjes en pleinen heeft de stad een echte Italiaanse sfeer. Er valt van
alles te zien en te beleven,
waaronder de grote kathedraal
en de beroemde Ponte Vecchio.” Vervolgens staat Assisi
op het programma. Pastoor
Zweers: “Dit lieve middeleeuwse stadje is de stad van Franciscus, de heilige aan wie we onze
Werelddierendag te danken
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hebben. Hij ligt hier ook begraven. We zullen veel over zijn bijzondere
leven leren kennen te midden van prachtige natuur. Vervolgens rijden
we naar San Gimignano, bekend als het ‘New York van de middeleeuwen’. Het uiterlijk van dit stadje wordt bepaald door de hoge middeleeuwse woontorens. Van daaruit gaan we ook een dag naar Siena.
Daarna reizen we vanuit San Gimignano rechtstreeks terug naar Nederland. Dit wordt een prachtige inspirerende reis met vieringen op
mooie plaatsen, genieten van natuur, cultuur en gezelligheid. Maak dus
met ons een rondje Italië!”
Deelname kost 599 euro. Begeleiding: pastoor Gerben Zweers, Linda
Vink, Jeanique Brus en pastoor Henri ten Have.
Informatie en aanmelden (vóór 1 juni 2018):
Via Facebook (zoek op ‘giro jongerenreis Italië 2018’) of via pastoor
Gerben Zweers, pastoorzweers@gmail.com

LIEF EN LEED
In Memoriam
Op donderdag 5 januari overlijdt in de leeftijd van 93 jaar Anna Maria
(Ans) Jansen. Geboren in Arnhem verhuist ze in 1942 met haar ouders
en haar zussen en broers naar Oosterbeek. Op de rouwcirculaire lezen
we de tekst:
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dicht doen en verpakken
in goede gedachten der herinnering.
Menig maal heeft Ans in haar leven afscheid moeten nemen van dierbare mensen. Dat heeft ongetwijfeld invloed op haar gehad. Ze bleef altijd
op afstand. Misschien wel om zichzelf voor nieuwe teleurstellingen te
beschermen. Ze was en bleef tot in de dood, de mooi geklede en goed
verzorgde dame. Dit en nog meer heeft doorgeklonken in de woorden
bij haar afscheid op vrijdag 12 januari in onze kerk. Daarna hebben we
haar begraven in de hof achter de kerk. Moge zij rusten in vrede.
Op dinsdag 9 januari overlijdt Wim Vlutters. Hij werd geboren op 8
oktober 1936 in Oosterbeek in een gezin van 8 kinderen, waarvan
vader bekend was voor het vele vrijwilligerswerk bij de Bernulphuskerk.
In Oosterbeek groeide hij op, volgde de lagere school en een opleiding
tot timmerman. Rond zijn 20e emigreerde hij naar Australië, maar begin
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van de 70er jaren kwam hij terug en leerde hier Ans Wacker kennen met
wie hij in 1971 trouwde. Ze gingen wonen in het ouderlijk huis aan de
Jan van Emdenweg nr. 30, het huis dat voor Wim tot het einde dierbaar
is gebleven. In 1972 werd zoon Danny geboren. Wim was in dienst bij
de gemeente Arnhem. Samen met Ans was er alle aandacht en liefde
voor zoon Danny en later natuurlijk ook voor Ellis en de kleinkinderen
Leon en Dave. En natuurlijk was er zijn grote liefhebberij de
duivensport. Toen Wim met pensioen ging had de gezondheid van Ans
al wat meer aandacht nodig, Wim zette zich daarvoor in als een echte
mantelzorger. Met zijn eigen gezondheid ging het redelijk goed totdat
hij 4 jaar geleden ziek werd; de behandeling met bestraling was
succesvol maar 2 jaar geleden kwam de ziekte weer terug. Geleidelijk
aan verzwakte hij steeds meer en een longontsteking eind 2017 werd in
eerste instantie nog overwonnen. Al die tijd heeft Danny als zoon zich
met alle zorg en liefde ingezet. Wim wilde tot op het laatst thuis blijven,
waar hij op 9 januari overleed. Op 15 januari was de afscheidsviering in
onze kerk waarna hij ter ruste is gelegd in de Hof. Moge de Eeuwige
allen die hem lief waren tot steun zijn.

PAROCHIE AGENDA
februari
zo. 25 16.00 uur
maart
za. 3
vr. 9
vr. 23
zo. 25

20.15 uur
14.00 uur
14.00 uur
16.00 uur

Thee met Thema (zie TB)
Oosterbeek

Oude Kerk

Concert LUX
Film Tous les soleils
Film Coming home
Thee met Thema(zie TB)

onze kerk
onze kerk
onze kerk
Vredebergkerk
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VIERINGEN IN ONZE KERK

Zondag 11 februari
10.00 uur

Afscheid-viering in Doorwerth

Woensdag 14 februari
Aswoensdag 19.00 uur

Gebedsviering
Tooropkoor / D. van der Meer

Marijke Wasser
Joost Klopper

Zondag 25 februari
10.00 uur

Eucharistie
Kleurrijk/Eigen organist

Pater P. Westerman

Zondag 11 maart
“Lopend vuur”10.00 uur

Woord en communieviering
Tooropkoor / D. van der Meer

Pastor G. Dieteren

Zondag 25 maart
Palmzondag 10.00 uur

Woord en communieviering
Tooropkoor / J. van Laar

Pastor H. Lucassen

Witte Donderdag
Donderdag 29 maart
19.00 uur

Eucharistie
Pater P. Westerman
Gelegenheidskoor Doorwerth / Joep Stappers

Goede Vrijdag
Vrijdag 30 maart
15.00 uur

Kruisweg
Samenzang R. van de Berg

Marijke Wasser

Gebedsviering
Parochiekoor M. Huls
Marijke Wasser

Joost Klopper

Eucharistie
Tooropkoor / A. Veltkamp

Pater P. Westerman

19.00 uur

Zaterdag 31 maart
Paaswake 21.00 uur

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.

