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Kerkberichten 
Onze Lieve Vrouw 
Visitatiekerk, Velp  

   
Januari 2022, 2e editie 
 

Allereerst wensen we u en de uwen een  

Zalig Nieuwjaar. 

Net voor kerst ontving u de kerkberichten van januari al. Die kerkberichten zijn toen wat 

eerder verspreid om de mededelingen rond de kerstvieringen op te kunnen nemen. Daardoor 

is er wel wat kopij blijven liggen. 

In deze extra editie hebben w e die kopij opgenomen, samen met het laatste nieuws. 

Hoewel we alleen op 1e en 2e Kerstdag ’s morgens een viering hadden, hebben we toch vrij 

veel bezoekers kunnen verwelkomen op de middagen om de kerststal te bekijken. Op de      

5 middagen waarop de kerk geopend was, hebben bijna 200 personen de kerk bezocht, een 

kaarsje opgestoken ( en een bijdrage in de ‘knikengel’ gedaan). Toch een mooi resultaat. Als 

we voldoende toezichthouders kunnen vinden, willen we de kerk echt vaker openstellen. Het 

loopt nooit storm, maar wel gestaag. Dus… als we u mogen benaderen om bij dit soort 

gelegenheden twee uurtjes in de kerk te zitten: geef uw naam door aan het lokale 

secretariaat. Met koopzondagen, open monumentendag, of in de aanloop naar kerst kunnen 

we dan de kerk openstellen. 

 

Eusebiusparochie 
 
Eusebiusbinnensingel 9, 6811 BW Arnhem,  

tel. Ma t/m vrijdag 10.00-13.00 u: 026-4424567. 
Voor noodgevallen/ ziekenzalving:026-3703800 
secretariaat@eusebiusparochie.nl 
www.eusebiusparochie.nl 
------------------------------------------------- 

Locatie O.L.V. Visitatie  
Secretariaat Velp:,  
Emmastraat 18-A,  6881 ST Velp,  
Tel: 026-3635390. Mail: 
visitatie.locatie@eusebiusparochie.nl 
geopend op maandagochtend van 9.30-11.30 u,  

en  donderdagochtend van 9.30-11.30 u 

stiltecentrum open dagelijks van 9.00-17.00 uur. 
Door-de-weekse viering donderdag, 9.00 u,  
Zondagsviering 9.45 u 

 
 

mailto:secretariaat@eusebiusparochie.nl
http://www.eusebiusparochie.nl/
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Vieringen januari 2022 
Datum Voorganger Zang/ orgel/koster/lector 

zo 9-1 9.45 Woord- en Communieviering Cantor: Sabine v Zwam  

 Doop van de Heer Pastoraal werker Anita Coenraads Orgel: Jan Peters 

  cantor Koster: Henk Budel 

  Lector: Nienke Gierman 

zo 16-1 9.45 Eucharistieviering Lector: Joseph Follender 

2e zondag door het jaar Pastoor Tuan Orgel: Frank v Merwijk 

  Cantors ontmoetingskoor Koster: Gerhard Siemelink 

  Dirigent: Jacob Dubbeldam 

zo 23-1 9.45 Woord en Communieviering Cantor: Eleonoor Donders 

3e zondag door het jaar Voorganger: Nienke Gierman Orgel: Jan Peters  

  cantor Lector/Koster: Dick Mol  

zo 30-1 9.45 Eucharistieviering,Latijnse mis Schola Arnhem  

4e zondag door het jaar Pater Geelen Orgel: Jan Boogaarts  

  Schola Cantorum Koster: Berry van Brakel  

  Lector: Victorine wagenaar  

zo  6-2 9.45 Eucharistieviering Dirigent: Jacob Dubbeldam 

5e zondag door het jaar Pastoor Tuan Orgel: Frank v Merwijk 

 Ontmoetingskoor (o.v.) Lector/koster; Thea v Beek 

 

Collecte-inkomsten december 2021 

 Eigen kerk Diaconaal doel Kaarsen/ 
stiltecentrum 

5 december 154,85 136,20 
adventsactie 

252,24 

12 december 80,00 75,00 
adventsactie 

 

19 december 142,98 94,65 
adventsactie 

201,32 

25/26 december 158,15 36,97 
Vluchtelingenwerk 

136,15 stiltecentrum 
136,98 kaarsen 

Pastoor Tuan gaat met vakantie van woensdag 19 januari t/m donderdag 3 februari 2022.  

Voor Velp betekent dit dat de vieringen van donderdag 20 en 27 januari en 3 februari komen te 

vervallen.  

 

Een traditionele nieuwjaarsreceptie zit er niet in. Wel kunt u online aanschuiven bij 
de Nieuwjaar ontmoeting op zondag 9 januari, 16.30 u, via de stream vanuit de 
Martinuskerk.  
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Intenties en overledenen 

9 januari. Bep Hermans-Jordens, Ellen 
Jones-Steenvoorden, Marijke Prins-
Voorhoeve, Mien Pieron-Haring, Wilhelmus 
Vos, Accursio Campo, Jan Erren. 

Jaargedachtenis: Wies van de Meeberg-
Asselbergs, Lies van Steene-Blommaart, 
Piet Scholten. 

16 januari. Marijke Prins-Voorhoeve, Mien 
Pieron-Haring, Wilhelmus Vos, Accursio 
Campo, Jan Erren. 

Jaargedachtenis: Marijke Leenen-
Naaykens.Lies van Steene-Blommaart 

23 januari Wilhelmus Vos, Accursio Campo, 
Jan Erren. 

Jaargedachtenis: Henk Brouwer 

30 januari Accursio Campo, Jan Erren 

Overleden: 

Op 29 december is op 90-jarige leeftijd 
overleden Jan Erren, wonend 
Middelhagenhof te Velp. 
Zijn uitvaart is donderdag 6 januari in de 
O.L.V. Visitatiekerk waarna hij begraven 
wordt op de Bergweg. Jan Erren is jarenlang 
betrokken geweest bij het behoud en 
onderhoud van de RK begraafplaats en o.a. 
initiator van de Allerzielenviering daar.  
 

 

Op 17 januari starten er weer 

bijeenkomsten voor ‘Mensen in 

Rouw’ Er zijn nog enkele plekken vrij 

dus indien u mee wilt doen geef u 

dan op. Rekening wordt er gehouden 

met de coronavoorschriften.  

Informatie ligt achterin in de kerk of 

deze kan u opvragen bij pastoraal 

werker Anita Coenraads. 

 

 

 

Zorg voor het klimaat raakt het hart van 

de kerk 

De kerken hebben een belangrijke rol te 

spelen in de huidige klimaatcrisis. Dat is 

de overtuiging van theologe Trees van 

Montfoort, auteur van Groene Theologie, 

het theologieboek van het jaar 2019. Als 

kerken relevant willen zijn, moeten ze 

laten zien dat ze midden in de wereld 

staan. Zorg voor milieu en klimaat moet 

niet beperkt zijn tot kleine specialistische 

groepjes in de kerken, niet slechts een van 

de thema’s in de marge en niet alleen 

praktisch van aard. In haar boek pleit ze 

ervoor dat de zorg voor het klimaat het 

hart van de kerk raakt. Het betekent een 

ander licht op de bijbel. Het betekent een 

herziening van ons christelijk wereldbeeld. 

Een herwaardering van de natuur, waar de 

mens een bescheiden deel van is.  

Niet alleen met het coronavirus, maar ook 

met de klimaatverandering roept de natuur 

ons tot de orde. Dwingt ons tot een 

antwoord. Van Montfoort laat zien dat 

christenen een antwoord in de bijbel 

kunnen vinden. In Groene Theologie 

neemt ze daartoe de lezer bij de hand. 

Op zondag 9 januari 2022 komt ds. Trees 
van Montfoort op uitnodiging van ds. Frans 
Ort naar de kerk van Rozendaal, waar ze 
deelneemt aan de dienst, met daarna een 
korte introductie gevolgd door een 
gesprek. De dienst begint om 10 uur.  
 
De dienst is alleen online te volgen via 
Kerkdienstgemist.nl/Rozendaal 
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Synodale proces 

Op initiatief van Paus Franciscus roepen 
onze Bisschoppen ons op om met 
hernieuwd enthousiasme Samen de 
Weg van Christus te vinden en te gaan 
(synodale proces). Als pastoor van de 
Eusebiusparochie nodig ik u dan ook 
allen van harte uit om deel te nemen 
aan de geloofs-gesprekken die ons op 
die Weg kunnen helpen. In de maanden 
februari en maart zult u aansluitend op 
een viering op elke locatie aan een 
geloofsgesprek deel kunnen nemen. De 
Bisschoppen zullen alle resultaten van 
de geloofsgesprekken inbrengen in de 
vergadering van de Bisschoppensynode 
in Rome  in oktober 2023. Wij als 
parochie zullen de resultaten van de 
gesprekken vanzelfsprekend gebruiken 
voor het lange termijnbeleid van onze 
parochie. 

Wat houdt het synodale proces in? 
Het samen op de weg zijn van Christus, 
zo zien we natuurlijk altijd al de Kerk als 
pelgrimerend en missionair Volk van 
God. Maar nu krijgt het een bijzondere 
betekenis omdat de Kerk zich in een 
moeilijke fase bevindt. Er zijn veel 
wonden geslagen. Wereldwijd door de  
misbruikschandalen die de 
geloofwaardigheid van de Kerk ernstig 
hebben geschaad. Op veel plekken door 
doorgaande krimp waardoor 
gebedshuizen moeten sluiten en sociale 
verbanden verdwijnen. Ook door 
polarisatie in conservatief en 
progressief en elkaar religieus en 
maatschappelijk de maat willen nemen. 
We  worden dan ook uitgenodigd om 
weer met nieuw elan een 
gemeenschappelijk weg te vinden 
waarin wij elkaar in ons geloof kunnen 
voeden en bemoedigen. En over hoe we 
dit geloof tot zijn recht kunnen laten 

komen in onze parochie en de 
omgeving. Dat betekent ervaringen van 
hoop en inspiratie delen, maar ook van 
rouw en verdriet, wonden helen en 
achter ons laten en meer dienen, 
uitnodigen en verbinden.  

Concreet is het een proces van samen 
bidden, luisteren, analyseren, een 
dialoog aangaan, en met de hulp van de 
Geest te onderscheiden wat er echt toe 
doet en op basis daarvan Paus en 
bisschoppen en ons Parochiebestuur 
adviseren. 

Van groot belang is om vooral  te 
luisteren naar elkaar zonder een 
oordeel te hebben, bruggen te bouwen, 
en van elkaar te leren. Zo ontstaan 
verbinding en vertrouwen op onze 
gemeenschappelijke reis. 

Waar gaan de gesprekken over?  
De Nederlandse Bisschoppen hebben 
voor de geloofsgesprekken drie thema’s 
aangedragen: 1) Vieren, 2) 
Medeverantwoordelijkheid voor de 
missie, en 3) Dialoog in Kerk en 
Samenleving. Hierbij heeft het inzicht 
dat ons land broodnodig nieuwe 
geloofsimpulsen nodig heeft de 
doorslag gegeven. 
Deze thema’s zijn nauw verbonden met 
drie kernwoorden:  
Communio, Participatio en Missio. 
Communio betekent gemeenschap 
zowel met God als met elkaar. 
Participatie is  actief deelnemen vanuit 
je geloof, vanuit de jou gegeven 
talenten en gaven binnen en buiten de 
gemeenschap en Missio, de zending  om 
de boodschap van Christus in woord en 
daad te laten zien. De kerk is een 
missionaire kerk die haar deuren opent, 
erop uitgaat en in gesprek gaat met al 
degenen die als reisgenoten kunnen 
worden beschouwd. 
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Wilt u meedoen? 
Meldt u zich dan aan bij 
secretariaat@eusebiusparochie.nl en 
geeft u dan aan  op welke locatie u aan 
het geloofsgesprek wil deelnemen. Voor 
ons van belang om te weten op hoeveel 
mensen wij waar kunnen rekenen. De 
bijeenkomst in onze kerk is op zondag 
27 februari, ma de viering van 9.45 u. 

Namens de initiatiefgroep Synodaal 
Proces, 

 Pastoor Tuan  T. Nguyen                                           

 

 

 

Schrijfactie Amnesty International 

In verband met de coronamaatregelen wordt u 

maandelijks de mogelijkheid geboden een 

online petitie of e-mail te versturen. De petitie 

of mail wordt vanaf een versleuteld e-

mailadres verstuurd en uw eigen e-mailadres 

is niet zichtbaar voor de ontvanger. Alleen 

naam en woonplaats worden aan de 

autoriteiten doorgegeven. 

 

China 

In aanloop naar de Olympische Spelen wil 

China zichzelf positief profileren als 

supermacht. Er heerst echter een verstikkende 

censuur t.o.v. van andersdenkenden die voor 

hun mening uitkomen en worden veroordeeld 

tot lange celstraffen. Dit lot treft o.a. academici, 

burgerjournalisten, advocaten, 

mensenrechtenverdedigers en Tibetaanse 

monniken.

 
De petitie roept de Chinese president Xi 

Jinping op alle mensen vrij te laten die 

uitsluitend vastzitten omdat ze voor hun 

mening uitkomen. Ondertekenen van deze 

oproep kan via 

https://www.amnesty.nl/forms/pet-china-os.  

Kerstkaart 

 

Als het goed is, is bij alle 85 plussers van Velp 

en Rozendaal afgelopen weken een kerstkaart  

met bovenstaande afbeelding) bezorgd. ( In 

het vorige nummer stond per abuis 80 jaar en 

ouder, dit moet dus 85 jaar zijn).  

Als u wel tot de doelgroep behoort, en geen 

kaart ontvangen hebt, is uw adres of leeftijd 

misschien niet bekend bij ons. Als u dan een 

mailtje stuurt naar ons secretariaat, komt het 

een volgende keer zeker goed.  

 

Nieuwe tarieven misintenties en kaarsje 

Misintentie: per intentie € 15,00 

Kaarsje bij Maria € 1,00 

 

mailto:secretariaat@eusebiusparochie.nl
https://www.amnesty.nl/forms/pet-china-os

