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Centraal aanmeldpunt doop voor HDOR
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026 35 11 188

Meldpunt Uitvaart en ziekenzalving

06 40 58 38 03

Pastoraatsgroep
Miep Geutjes
Antoinet Verborg

026 33 42 181
026 33 91 870

Locatieraad
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:

mw. M. Willems
vacature
vacature
dhr. M.P.B. van der Hoeven
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
E-mail:
bernulphusparochie@gmail.com

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

VAN DE LOCATIERAAD
ACTIE KERKBALANS 2018... EEN HERINNERING
In januari hebben wij allen - ingeschreven parochianen van de parochie Titus Brandsma - de uitnodiging tot deelname aan de Kerkbalans 2018 ontvangen. Gelukkig heeft al een groot aantal parochianen bijgedragen aan de actie kerkbalans, maar
nog lang niet iedereen.
Januari is een drukke maand, met veel post en dito jaarlijkse betalingen. De bijdrage voor de actie kerkbalans krijgt dan niet altijd de goede
aandacht en raakt in de vergetelheid, onderop de stapel. Dat is jammer
en hopelijk niet de bedoeling.
De afgelopen zes jaar is het aantal parochianen/gezinnen dat bijdraagt
een de actie kerkbalans binnen locatie Oosterbeek gedaald tot 298, en
dat is 100 deelnemers minder dan in 2012. De daling van de inkomsten
houdt daarmede -gelukkig- niet helemaal gelijke tred. Ik heb de indruk
dat de parochianen uit onze gemeenschap hechten aan onze locatie en
de veranderingen van de afgelopen tijd w.o. de komst van Doorwerth en
de verbouwing binnen de kerk met een enthousiaste grondhouding
hebben doorstaan en met plezier doorgaan.
Het zou fijn zijn als in deze zin ook naar de actie kerkbalans wordt gekeken. Zonder voldoende inkomsten is het in stand houden van locaties,
hun medewerkers en kerkgebouwen een mission impossible. Daarom
vraag ik u van harte ook voor 2018 een bijdrage voor de actie kerkbalans over te maken.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL40 RABO 0113 9881 09
t.n.v. Parochie Z Titus
Brandsma, zo mogelijk
uw relatiecode vermelden (code staat in uitnodigingsbrief Actie Kerkbalans, boven de datum, januari 2018).
Goede zomer gewenst,
Molleke Willems,
voorzitter locatieraad
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VOOR HERGEBRUIK: EEN KOPIEERAPPARAAT
De verbouwing in het achtergedeelte van de
Bernulphuskerk is klaar en na de sluiting van locatie Doorwerth zijn er in de Bernulphuskerk
(en alle bijbehorende ruimten) veel stuks aan
inboedel toegevoegd. De indeling is nu afgerond en wat overblijft is een groot kopieerapparaat, dat binnen ons secretariaat overbodig is.
Wie of welke club binnen onze parochie kan
een tweedehands kopieerapparaat gebruiken?
Gratis af te halen bij het secretariaat aan de
Utrechtseweg 129, wel tevoren even bellen
(026 3333200) of mailen.
MEDEDELING BETREFFENDE HET OECUMENISCH
AVONDGEBED OP WOENSDAGAVOND
Er is besloten wegens de vakantie de wekelijkse bijeenkomsten van het
oecumenisch avondgebed te onderbreken van 18 juli t/m 15 augustus.
Wel is er van juni t/m augustus op de vierde zondag van de maand om
17.00 uur in de Oude Kerk een vesper, waarvan de liturgie grotendeels
overeenkomt met die van het oecumenisch avondgebed.
BISDOMBEDEVAART NAAR BANNEUX IN 2018
Met zegenende handen staat de ‘Maagd der Armen’ in Banneux (België) de mensen op te wachten. Jaarlijks trekken zo’n 500.000 pelgrims
naar haar toe. In een park met kapellen en gebedsplaatsen is er voor
een ieder ruimte om zich alleen in stilte of samen met een groep in gebed terug te trekken. De Maagd Maria verscheen in 1933 acht keer aan
een meisje van 11 jaar, Mariette Beco, en vroeg om de bouw van een
kapel. Die werd nog in 1933 gebouwd op de plaats van de verschijningen. Later werd er ook een basiliek gebouwd. In Banneux is tevens een
geneeskrachtige bron die Maria aan Mariette toonde. Pastor Wolters:
“Ook in 2018 trekken wij vanuit het Aartsbisdom Utrecht voor een vijfdaagse bedevaart naar haar toe en wel van 31 augustus t/m 4 september. U bent van harte uitgenodigd.”
Meer informatie: bij de regionale vertegenwoordigers of neem contact
op met pastor Wolters: bwolters24@outlook.com
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OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT TIJDENS DE VAKANTIE
PERIODE
Het secretariaat zal van 1 juli tot 15 augustus alleen geopend zijn op
donderdagmorgen van 09.30 uur tot 12.00 uur.

BIJ DE VOORPLAAT
Bij het 125-jarig bestaan van de Bernulphusparochie in 1985 zijn door de
kinderen van de toenmalige twee lagere scholen (St. Jozefschool, nu
Bernulphusschool en de Rijnrandschool, nu Mariënbornschool) twee
“glas-in-lood”-ramen gemaakt.
Naast Bernulphus, De kerk, Een
mooie toekomst en Elkaar helpen,
zijn de 7 sacramenten afgebeeld.
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BERNULPHUS VERTELT...
Hieronder de reactie op de bede uit 1860, die een aantal verontruste
parochianen uit Oosterbeek stuurden aan de aartsbisschop van Utrecht
(zie vorig nummer van Bernulphus Tussentijds).
Aan de Geloovigen van Oosterbeek,
Zaligheid in den Heer!
Overwegende, dat het zielenheil der geloovigen van Oosterbeek verstrooit, dat aldaar eene zelfstandige Kerkelijke gemeente of parochie
worde opgerigt, hebben Wij, met naleving der Kerkelijke voorschriften
goed gevonden het hiernavolgende vast te stellen en te besluiten, gelijk
Wij doen bij dezen
Art. I
Er wordt te Oosterbeek opgerigt eene eigene zelfstandige parochie, onder de bescherming van den H. Bernulphus.
Art. ll
De grensscheiding en omschrijving der nieuwe parochie van Oosterbeek is als volgt:
“Tot de parochie van Oosterbeek behoort alles wat binnen de grenzen
is gelegen van het dorp Oosterbeek, bepaald ten Oosten door de stad
Arnhem, daarvan afgescheiden door de zoogenaamde Klingelbeek,
door steenen palen aangeduid: ten Zuiden door de rivier den Rijn: ten
Noorden door de heidevelden der gemeente Ede: ten Westen door de
heerlijkheid Doornweerth, wordende daarvan afgescheiden door den
weg tusschen de buitenplaatsen, de Oorsprong en de Duno.”
Art. III
Wij behouden Ons voor zoodanige veranderingen in de grensafscheiding te maken, als Wij noodig zullen oordelen.
Art. IV
En zal dit Ons besluit ingaan en van kracht zijn op den feestdag van O.
L. Vrouw Geboorte, den 8sten September van het jaar 1860.
Gegeven te Haaren De Aartsbisschop van Utrecht
den 23 september 1860 + J. Zwijsen
J. Zwijsen
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VIERINGEN IN ONZE KERK
Zondag 1 juli
10.00 uur

Laatste viering in Heelsum

Zondag 8 juli
10.00 uur

Woord en communieviering
Tooropkoor/Dick van der Meer

Joost Klopper
Nancy van Maanen

Zondag 22 juli
10.00 uur

Eucharistie
Gelegenheidskoor/A. Veldkamp

Pater W. van der Salm

Zondag 29 juli
10.30 uur

Titusviering in Oosterbeek
Eucharistie
Gelegenheidskoor/D. v.d. Meer

Pastoraal team:
Pastoor H. ten Have
Pastor Guido Dieteren

Zondag 12 augustus
10.00 uur

Eucharistie
Samenzang /Jan van Laar

Pater W. van der Salm

Zondag 26 augustus
10.00 uur

Woord en communieviering
Samenzang /Dick van der Meer

Pastor G. Dieteren

Zondag 9 september
10.00 uur

Woord en communieviering
Tooropkoor /Dick van der Meer

Pastor G. Dieteren

Zondag 23 september
10.00 uur

Eucharistie
Samenzang Matti Huls

Pater W. van der Salm

Zondag 30 september
10.30 uur

Titusviering in Rhenen
Feniks Regina van de Berg

Pastoraal team

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT TIJDENS DE VAKANTIE PERIODE
Het secretariaat zal van 1 juli tot 15 augustus alleen geopend zijn op
donderdagmorgen van 09.30 uur tot 12.00 uur.
Op de zondagen dat er in onze kerk geen viering is, is er een Eucharistieviering in
Wageningen of een viering in een andere kerk in onze parochie (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.
Behalve tijdens de vakantie van 18 juli t/m 15 augustus.

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.

