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Ten geleide

In het vorige Emmaüsbericht is aangegeven dat de twee geplande vieringen op kerstavond in
verband met de ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie zijn geannuleerd. In de
R.K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden.
De Locatieraad verwacht daardoor meer bezoekers voor de vieringen van 9.30 uur op eerste
en tweede kerstdag, respectievelijk op zaterdag 25 en zondag 26 december. Om die reden
heeft men besloten om het systeem van reserveren weer in te voeren voor de vieringen tot en
met zondag 2 januari 2022.
Tenslotte is er op kerstavond wel een viering in de Martinuskerk te Arnhem die via de
livestream is te volgen.
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Zondagvieringen in december (geen kerstvieringen na 17.00 uur)

Zondag 19 december om 9.30 uur een communieviering met pastoraal werker Anita
Coenraads. Begeleiding van het Kleopaskoor
Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag, om 9.30 uur een communieviering met
pastoraalwerker Anita Coenraads. Begeleiding van het
Jongerenkoor. Na de middag geen kindje wiegen. Wel is de kerk
van 14.00-16.00 uur geopend voor het bezichtigen van de
kerststal.
Zondag 26 december, Tweede Kerstdag, om 9.30 uur een
eucharistieviering met pastoor Tuan. Samenzang o.l.v. een
cantor.
Zondag 2 januari om 9.30 uur een communieviering met diaken Ronald Heinen en het
Kleopaskoor als begeleiding. Nieuwjaarstoespraak door de voorzitter van de Locatieraad.
De Nieuwjaarsreceptie na de viering gaat helaas niet door.
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Het aanmelden voor de vieringen

Voor de vieringen van eerste en tweede kerstdag kan de aanmelding e-mail
emmauskerkdieren@gmail.com tot uiterlijk donderdagmorgen 23 december tot 12.00 uur
plaatsvinden. U krijgt dan een bericht over de reservering. Per telefoon aanmelden kan op
donderdagavond van 19.00-20.00 uur. Bellen naar nummer 06-16427410.
Voor de viering van 2 januari 2022 is dezelfde procedure van toepassing met dien verstande
dat aanmelding tot uiterlijk donderdagmorgen 30 december 2021 tot 12.00 uur kan
plaatsvinden en per telefoon op donderdagavond van 19.00-20.00 uur. Nummer 06-16427410.
De vieringen zijn ook via de livestream te volgen op www.kerkdienstgemist.nl.
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Oproep; Bent u onze nieuwe penningmeester?

Vanwege het einde van zijn bestuurstermijn is er per 1 februari 2022 een vacature voor
penningmeester in het parochiebestuur. U bent lid van de financiële commissie en
vertegenwoordigt hun standpunt in het bestuur. Op basis van onze uitstekende administratie
door kantoor Mulder geeft u vorm aan het financiële beleid op korte en lange termijn. Het is
onze missie om een duurzame en financieel gezonde organisatie van onze parochie na te
streven, waarbij inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk in balans worden gebracht. U bent een
enthousiaste aanjager van dit financiële proces, zowel op overstijgend niveau als op de
locaties. Wij verwachten van u aantoonbare kennis en ervaring en gaan graag met u in
gesprek om de functie nader toe te lichten.
Stuurt u uw bericht naar secretariaat@eusebiusparochie.nl . Telefoon 026– 4424567ma t/m vr
10.00 – 13.00 uur.
Ook kunt namen van door u geschikte kandidaten doorgeven mits u in uw bericht duidelijk
aangeeft of genoemde kandidaten wel of niet hiervan op de hoogte zijn.
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Verkoop jubileumboek is nu goed op gang gekomen
Vanaf zondag 12 december is het jubileumboek weer te koop na afloop
van een zondagviering of via een bestelling per e-mail
emmauskerkdieren@gmail.com. Na betaling van € 19,50 op
rekeningnummer NL13 RABO 0313 6035 37 t.n.v. RK Parochie St.
Eusebius, Locatie Dieren, wordt het boek in de locatie Veluwezoom
thuisbezorgd.
Overwogen wordt om het boek ook binnenkort in de plaatselijke
boekhandel te koop aan te bieden.

6

Overledenen

Overleden is mevrouw To Broenink-Verstegen. Zij overleed vrijdag 3 december in Huissen op
91-jarige leeftijd. Vrijdag 10 december heeft in besloten kring de uitvaartviering
plaatsgevonden.
Op 5 december is op de leeftijd van 91 jaar mevrouw W.M. Pieron-Haring (Mientje) overleden.
Zij woonde in Rhederhof. De uitvaartviering heeft plaatsgevonden in de Emmaüskerk te
Dieren op zaterdag 11 december a.s.

7 Tot besluit
Als compensatie voor de gemiste collecte opbrengsten kunt u uw vrijwillige corona-bijdrage
overmaken naar:
• RK Parochie St. Eusebius, Locatie Dieren, banknummer NL13 RABO 0313 6035 37
• Voor Rheden; Mauritius Parochiefonds, banknummer NL77 INGB 00011757 29
Mocht u vragen hebben of iets willen meedelen voor een of meer van bovengenoemde zaken
dan graag per e-mail emmauskerkdieren@gmail.com doorgeven.
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