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Kerkberichten 
Onze Lieve Vrouw 
Visitatiekerk, Velp  

   
Mei  2022 
 

Hopelijk was u er bij… een goed bezochte palmzondagviering en een uitstekend 

bezochte viering op 1e Paasdag. Weer eens rond de 200 kerkgangers. Een mooie 

Mis gezongen door het Ontmoetingskoor, en dan als slotlied  het “U zij de glorie “uit 

volle borst meezongen en ondersteund door het grote orgel. Dat gaf iedereen een 

echt Paasgevoel. Niemand dacht meer aan de Corona maatregelen, en we konden 

weer veel mensen ontmoeten die al wat langer niet meer naar de kerk waren 

geweest. De collecte was weer als vanouds ( en dat zien we terug in de mooie 

opbrengst), maar bij de Vredeswens merkten we toch dat het handen schudden nog 

een stapje te ver is voor velen. Maar ook op een andere manier kunnen we elkaar de 

vrede toewensen.  

Het is goed te zien dat zo’n volle kerk, een goed koor en een goede voorganger 

inspirerend werken. Ook in mei weer vele mooie vieringen, met onze eigen koren, 

maar ook met het Velps Middagkoor die een nieuwe Mis zingt. Het koor van Eize 

Leertouwer zingt (Gregoriaans) op Hemelvaartsdag, en 29 mei zingt de Schola in de 

viering van 9.45 u en een Vesper, b.g.v. haar lustrum. Zaterdag 21 mei is er een 

benefiet concert met het Oekraïens koor Lysenko uit Houten. Een maand vol koren 

en koorzang. Welkom! 

 

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 maandag van 9.30-11.00 u, en     

donderdag van 9.30-12.00 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 mei 2022 
Datum Voorganger Zang/ orgel/koster/lector of 

dirigent 

Zondag 1 mei Pastoor Tuan Victorine Wagenaar 

09.45 u Eucharistieviering Eric Kemna 

 Ontmoetingskoor  

Zondag 8 mei Pastoraal werker Anita Coenraads Dick Mol 

09.45 u Woord- en Communieviering  

 Trente Plus koor  

Zondag 15 mei Pastor Aloys Lurvink José ter Haar 

09.45 u Eucharistieviering Gerhard Siemelink 

 Velps middag koor o.l.v Ton de Waal 

Zondag 22 mei Nienke Gierman Thea van Beek 

09.45 u Woord- en Communieviering Jan Peeters 

 Cantor Marry van Weerdenburg 

Donderdag 26 mei Pastoor Tuan Victorine wagenaar 

09.45 u Eucharistieviering Henk Budel 

Hemelvaartsdag Schola cantorum o.l.v. Eize Leertouwer 

Zondag 29 mei Pater Geelen Jan en Jeroen Boogaarts  

09.45 u Eucharistieviering latijn  

 Schola Arnhem Lustrum viering 

16.30 u Vesper  

 

Collecte-inkomsten april 2022 

 Eigen kerk Diaconaal doel 
Vastenactie 

Kaarsen/ 
stiltecentrum 

3 april 119,25 104,10 257,58 
 

10 april 226,26 
 

229,09  

14-15-16 april 259,90 304,00  

17 april 427,25 358,53 319,76 

24 april 93,40 
 

125,85 (LED 
verlichting kerk) 
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Intenties en overledenen 

1 mei :Jan en Ria Erren-Roelofs, Thijs van 
de Mortel, Agnes Gribling-Verhoeven, Carla 
Hennekes-Schulte, Greet de Jong-Blom, 
Wim Bouwman, Joke Teunissen-van Es, 
Joanes Jacobs, Hans Kennedie, Ger 
Mulders-Reijers. Jaargedachtenis: Jan van 
Iersel 

8 mei Carla Hennekes-Schulte, Greet de 
Jong-Blom, Wim Boerman, Joke Teunissen-
van Es, Ger Mulders-Reijers. 
Jaargedachtenis: Grada Kasteel-Riethorst, 
Stef van den Beld 

15 mei:  Bep Hermans-Jordens, Wim 
Bouwman, Joke Teunissen-van Es, Ger 
Mulders-Reijers. Jaargedachtenis: Willy 
Sander-Willemsen 

22 mei: Wim Bouwman, Joke Teunissen-
van Es, Ger Mulders-Reijers. 
Jaargedachtenis: Barbara Durant-Evers, 
Huub Okkes, Mary de Bree-Keyner, Harry 
Heling 

29 mei Rosemarie Kamphuizen, Joke 
Teunissen-van Es, Ger Mulders-Reijers 

Overleden: 

Op 28 maart is op 82-jarige leeftijd 
overleden Carla Hennekes-Schulte. Haar 
uitvaart was op dinsdag 5 april om 13.00 uur 
in onze kerk  waarna mevrouw aansluitend 
op Moscowa begraven werd.. 
 
Op 18 april is op 90-jarige leeftijd overleden 
Joke Teunissen-van Es, wonende Bosweg 
te Velp. 
Haar uitvaart was zaterdag 23 april in onze 
kerk  waarna ze begraven is op Heiderust. 
 
Op 20 april  is op 92-jarige leeftijd overleden 
Ger Mulders-Reijers, wonend 
Beverweerdlaan te Arnhem. Haar uitvaart is 
op dinsdag 26 april om 12.30 uur in onze 
kerk  waarna mevrouw op Moscowa 
begraven wed. 
 

 

 

Gregoriaanse schola viert 

55-jarig bestaan 

De Interparochiële Schola Cantorum 

Arnhem viert op zondag 29 mei haar 55-

jarig bestaan. Aanvankelijk was dit feest 

gepland vorig jaar november echter 

vanwege de corona uitgesteld. Het 

lustrum wordt gevierd met een H. Mis 

om 9.45 uur in onze kerk met pastor J. 

Geelen als voorganger. Aansluitend is 

er receptie om de koorleden te 

feliciteren. ’s Middags, om 16.30 uur, 

zingt de Schola Maria liederen en 

aansluitend de Vespers van de 7e 

zondag van Pasen met nadien uitstelling 

van het Allerheiligste, eveneens in de 

O.L.V. Visitatiekerk.    

De Schola zong voor het eerst in de 

Advent van 1966 bij de zusters 

Karmelietessen in Schaarsbergen. 

Sinds enige jaren zingt de Schola 

regelmatig in de St.-Martinuskerk in 

Arnhem en de O.L.V.-visitatiekerk in 

Velp, sinds kort ook in de parochiemis. 

Daarmee is een lang gekoesterde wens 

in vervulling gegaan om deel uit te 

maken van de reguliere missen van de 

parochie.  

Het koor heeft het gregoriaans steeds 

gebracht ten dienste van de Latijnse 

liturgie volgens de nieuwe ordo (die 

geldt sinds het Tweede Vaticaans 

Concilie). Door vasthoudendheid van 

oprichter en dirigent Jan Boogaarts is dit 

na 55 jaar nog steeds de 

bestaansreden. Het koor is geboren 

toen in de tijdsgeest van de jaren zestig 

het Gregoriaans samen met het Latijn 

terzijde dreigde te worden geschoven. 

Het behoud van de liturgie in een traditie 

van eeuwen blijft sindsdien 

onverminderd actueel.  

De schola heeft over haar 55 jaar 

bestaan ongeveer vijftig trouwe leden 

gehad, die meestal meerdere decennia 

lid waren. Nu zelfs zijn er nog steeds 

drie leden die sinds de oprichting lid zijn.   
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Spranglezing 1 mei 2022 

De Sprangwerkgroep, van de 

voormalige De Sprang-Vrijzinnigen Velp, 

gaat onder de paraplu van de Raad van 

Kerken Velp/ Rozendaal het 

lezingenprogramma voortzetten in het 

gebouw van de Apostolische 

Gemeenschap aan de Oranjestraat 52 

in Velp  

De eerste lezing is op zondag 1 mei 

2022. 

Onze gast prof. 

dr. Hans 

Gerding. Hij 

zal spreken 

over “contact 

met 

overgegane 

dierbaren in 

het 

rouwproces”. 

De lezing begint om 10:30 uur en zal 

tussen 12:00 en 12:30 uur worden 

afgerond. 

  
  

Uit onderzoek blijkt dat veel 

mensen contact-ervaringen 

met overleden dierbaren 

melden.   

Wat zijn dat voor ervaringen?   

Is het mogelijk om de vraag 

naar een persoonlijk 

voortbestaan na de dood 

positief te beantwoorden?   

Kunnen wetenschap en 

filosofie verhelderend zijn voor 

wie deze ervaringen wil 

interpreteren?    

Zeker is dat de wetenschappers en 

filosofen die zich hierover gebogen 

hebben met verrassende gegevens en 

denkwijzen naar voren komen.  

Daarnaast kan het rouwproces een 

mensenleven diepgaand beïnvloeden en 

veranderen.  

  

Over deze transformatie is, ook vanuit 

wetenschap en filosofie, positieve en 

troostende kracht te putten.  

In de lezing zullen deze en andere 

aspecten van het rouwproces, en hoe 

daarmee om te gaan, worden 

besproken.  

http://www.hansgerding.nl/  

  
Toegang: €10 inclusief consumptie. (Voormalige) 

leden van DE Sprang-Vrijzinnigen Velp en het 

Apostolisch Genootschap te Velp hebben 

vrij  toegang.   

 

Nieuw naam voor de Wijnrank 

 

De Wijnrank heet voortaan 

‘Eusebiusvenster”. Hij is weer verschenen. 

Digitaal lezen: 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/213/160

97 

SCHUBERT IN VIER 

JAARGETIJDEN TE VELP 
Op zaterdag 21 mei speelt Christian 
Sanders Sonates van Schubert en zingt 
Dina Hao enkele liederen van Schubert, 

begeleid door Byron Yue.  
Kerkje De Oude Jan, Kerkstraat 56, Velp. 

Entree: € 15, Vrienden Oude Jan: € 10, 

bezitters Gelrepas, CJP en jongeren tot 18 

jaar: € 5. Kinderen gratis. bij boekhandel 

Jansen & de Feijter, Emmastraat 6, Velp.  

www.vriendenvandeoudejan.nl 

 

http://www.hansgerding.nl/
https://portal.dezaligezalm.nl/read/213/16097
https://portal.dezaligezalm.nl/read/213/16097
http://www.vriendenvandeoudejan.nl/
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Velps middagkoor zingt in 

onze kerk 

De dirigent van het 

Velps Middagkoor, 

Ton de waal, heeft 

zelf een Mis 

gecomponeerd. De 

‘vaste gezangen’ van 

Missa Brevis nr. 1, én 

een door hem 

gecomponeerd Ave 

Maria worden 

gezongen tijdens de viering van 15 mei.  

Ton de Waal is al bijna 30 jaar dirigent van 

dit koor en is bovendien organist/ pianist.  

Pastor Lurvink gaat voor, en na de viering 

kunt u samen met het koor koffiedrinken.  

Mis van Bruckner 

Tijdens de viering op zondag 1 

mei’22  wordt door het Ontmoetingskoor 

de mis van Bruckner gezongen en het Ave 

Maria van Cesar Franck .  

Verder zingt het ontmoetingskoor 'Het 

Indisch Onze Vader’ ter gelegenheid van 

de herdenking van de gevallenen van de 

2e Wereldoorlog op 4 mei aanstaande: 

In de Japanse interneringskampen in 

Nederlands Indië tijdens de WO II werd 

door een jonge vrouw na de terugkomst 

van het zware werk, het 'Indisch Onze 

Vader’ gezongen, dat ze geleerd had op 

de nonnenschool. Dat werd eerst 

meegezongen door enkelen, maar nadat 

ze dat bijna elke dag zong, werd er altijd 

meegezongen. Het gaf de gevangenen 

veel hoop en kracht. 

 

 

 

 

 

 

Benefiet concert 

In onze kerk zaterdag 21 mei om 
19.30 een Benefiet-concert voor de 
slachtoffers van de oorlog in 
Oekraïne m.m.v.: 

 Oekraïens Lysenko koor met 
verschillende Oekraïense 
liederen en ook het Oekraïens 
Volkslied. 

 Harmonie Unisono uit Velp 
 Frank van Merwijk op het 

Grootorgel 

 

 

Schrijfactie Amnesty 

International 

Maandelijks wordt u de mogelijkheid 

geboden deel te nemen aan een online 

schrijfactie voor de mensenrechten.  

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. 

Saudi-Arabië 

De Oeigoerse godsdienstgeleerde Waili zit 

met een vriend gevangen in Saudi-Arabië 

sinds eind 2020, zonder aanklacht. Recent 

zijn ook de ex-vrouw en dochter van zijn 

vriend opgepakt. Allen dreigen te worden 

uitgeleverd aan China met risico op 
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onrechtmatige detentie en marteling. De 

Oeigoerse moslimminderheid wordt in 

China zwaar onderdrukt. China vraagt het 

buitenland Oeigoeren uit te leveren zodat 

ze zich niet durven uit te spreken over de 

mensenrechtenschendingen in Xinjiang.  

Saudi-Arabië wordt opgeroepen de vier 

Oeigoeren niet uit te leveren en ze 

onmiddellijk vrij te laten als er geen 

aanklacht is. Deelnemen aan deze e-

mailactie kan via 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction

-saudi-arabie-waili-ruze  

 

 

Goed nieuws: Bernardo Caal 

Xol uit Guatemala is vrij 

Tijdens Write for Rights 2021 schreven 

honderdduizenden mensen over de hele 

wereld voor zijn vrijlating. Bernardo zat 

sinds 2018 gevangen op grond van valse 

aanklachten. In werkelijkheid had hij 

slechts geweldloos geprotesteerd tegen 

de aanleg van twee waterkrachtcentrales 

in de Cahabón rivier, een voor de Q’eqchi 

heilige en voor overleven noodzakelijke 

rivier. 

https://www.amnesty.nl/actueel/bernardo-

caal-xol-uit-guatemala-is-vrij 

 

 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-saudi-arabie-waili-ruze
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-saudi-arabie-waili-ruze
https://www.amnesty.nl/actueel/bernardo-caal-xol-uit-guatemala-is-vrij
https://www.amnesty.nl/actueel/bernardo-caal-xol-uit-guatemala-is-vrij

