Kerkberichten
Onze Lieve Vrouw
Visitatiekerk, Velp
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

Juni 2022
We hebben een mooie mei-maand achter de rug. Een uitstekend benefietconcert voor
Oekraiene, een goed bezochte viering met het Velps Middagkoor (met gezellig buiten
koffiedrinken) en het jubileum van de Schola Arnhem die bij ons eens in de maand de
Latijnse Mis verzorgt. Op die manier heeft de mei-maand-Maria-maand toch een mooi accent
gekregen. Helaas lukte het niet om op 29 mei ons ‘patroonsfeest’ te vieren, zoals eerder
voorzichtig aangekondigd. Misverstanden in planning zijn daar de oorzaak van. Volgende
keer beter.
Inmiddels hebben we toestemming van het Bisdom om het schilderwerk ( en dubbele
beglazing) van de pastorie op te pakken. Maar door wachttijden op glas en arbeid gaat dat
pas begin 2023 lukken.
Vrijwilligers hebben alle grote gloeilampen van 1000 watt boven in de kerk vervangen door
Led lampen van nog geen 100 watt. Dat levert 7 x 900 watt per uur, ofwel meer dan 6 Kwh
per uur besparing op. Samen met een vervanging in de Maria zaal en binnenkort in de
Elisabethzaal dragen we zo mooi bij aan de vergroening van de kerk. En die andere
lichtkleur ( wat witter licht), dat is even wennen….
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Vieringen juni 2022
Datum

Voorganger

Zang/ orgel/koster/lector of
dirigent

zo 5 juni
Hoogfeest van Pinksteren

9.45 EV
Pastoor Tuan
Trente Plus
9.45 CV
Diaken R. Heinen
Cantor

Jan Peters
Dick Mol
Marry van Weerdenburg
Eric Kemna
Karin v Heumen

zo 12 juni
H. Drie-eenheid
zo 19 juni
Sacramentsdag
zo 26 juni
13 zondag door het jaar
e

Zo 3 juli
14e zondag door het jaar

Sietske Bon / Sabine Haggenburg

9.45 CV
Pastor Aloys Lurvink
Ontmoetingskoor
9.45 EV Latijnse mis
Pater Geelen
Schola Cantorum
09.45 u EV
Pastor A.Lurvink
Trente Plus

José ter Haar
Gerhard Siemelink
Missa Quarta; G.Jasper
Berry v Brakel
Jan en Jeroen Boogarts
Jan Peters
Gerhard Siemelink
Marry van Weerdenburg

Collecte-inkomsten mei 2022
Eigen kerk

Diaconaal doel

Kaarsen/
stiltecentrum

1 mei

197,40

273,68

8 mei

114,70

15 mei

164,30

22 mei

80,90

26 mei

98,70

29 mei

186,45

122,95
Kevelaer
76,20
Roepingen Zondag
123,12
Sociale Alliantie
79,50
PCI
73,55
bezoekgroepen
162,38
MOV

187,77

198,00

Berichtje voor de vrijwilligers met een sleutel: wilt u bij vertrek altijd de buitendeur op
slot draaien.
Nu ‘Zij aan Zij’ vertrokken is, is er geen huurder meer die van deze uitgang gebruik
maakt.
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Velps middagkoor

Intenties en overledenen
5 juni :Bep Hermans-Jordens, Ria ErrenRoelofs, Hannie van Schail-Heitink, Gerit
Lugtart, Margreet van de Biggelaar-Hodes,
Ans Loeff-Derksen, Irene Brenner, Marja
van en Boom-Jansen, Annie van BraamElshof, Bart Weiss
12 juni :Margreet van de Biggelaar-Hodes,
Ans Loeff-Derksen, Irene Brenner, Marja
van en Boom-Jansen, Annie van BraamElshof, Bart Weiss
Jaargedachtenis: Rieky Bugter-Tilleman
19 juni :Ben Wieseman, Frans Donders,
Marja van en Boom-Jansen, Annie van
Braam-Elshof, Bart Weiss

Zondag 15 mei zong het Velps
middagkoor bij ons in de kerk. Aangevuld
met een paar zangers van een ander koor
van dirigent Ton van Haperen zong dit
koor een door de dirigent gecomponeerde
mis. Er stonden wel 40 zangers; het klonk
schitterend. Na afloop was het
koffiedrinken (vanwege het mooie weer)
buiten. Zeer gezellig.

Jaargedachtenis: Diny Olthuis-Broekers,
Jacqueline Holkam-Lageveen, Joop Meijer
26 juni :Kit Beaudoux, Annie van BraamElshof, Bart Weiss
Jaargedachtenis: Ad van der Hulst, Anouk
van Bokhoven-van Maurik, Arend Pol

Overleden:
Op 4 februari 2022 is Johan Hagelen
overleden. De crematie heeft in besloten
kring plaats gevonden

Twee concerten in de Oude
jan
Zaterdag 11 juni 2022, 19.30 uur:
Christian Sanders, piano, speelt Sonates
van Schubert. Dit is het 2e concert in een
serie van 4, met uitsluitend muziek van
Franz Schubert.
Entree: € 15, Vrienden Oude Jan: € 10,
bezitters Gelrepas, CJP en jongeren tot 18
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jaar: € 5. Kinderen gratis. Voorverkoop
kaarten bij boekhandel Jansen & de
Feijter, Emmastraat 6, Velp en aan de
kassa voor het concert.
www.vriendenvandeoudejan.nl

krijgen van Christus, van Maria en van
elkaar.”

Schrijfactie Amnesty
International
Maandelijks wordt u de mogelijkheid
geboden deel te nemen aan een online
schrijfactie voor mensenrechten. Het
betreft altijd een andere actie dan die
petitie waarmee Amnesty in de kerk staat!

Donderdag 23 juni 2022, 19.30 uur:
Amsterdams barokensemble „Ensemble
Odyssee“ (9 musici) met composities van
Bach en tijdgenoten. Violiste/soliste is de
Arnhemse Eva Saladin. die in 2021 Artist
in Residence was bij het Festival Oude
Muziek in Utrecht. .

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.

Kaartverkoop via de website of aan de
kassa voor het concert.
www.ensembleodyssee.com

Roemenië

Bedevaart

In 2016
vluchtte
Amina
Gerikhanova
samen met
haar zoontje
van
Tsjetsjenië
naar Oekraïne om politieke vervolging te
ontlopen. Maart dit jaar moest ze opnieuw
vluchten vanwege de oorlog in Oekraïne.
Aan de Roemeense grens werd ze
opgepakt vanwege een
uitleveringsverzoek van Rusland.
Russische autoriteiten hebben haar
beschuldigd van deelname aan militaire
operaties in Syrië als onderdeel van ISIS
van 2016-2018, ook al woonde ze in die
tijd in Oekraïne en verliet ze het
Oekraïense grondgebied niet. Als Amina
wordt uitgeleverd aan Rusland loopt ze het
risico te worden gemarteld of mishandeld.

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in
2023 voor de vijfde keer een bisdom
bedevaart naar Lourdes. Eerdere
edities trokken steeds minstens 1.000
pelgrims, van jong tot oud, uit alle
parochies van het aartsbisdom. De
voorbereidingen voor deze
lustrumbedevaart zijn inmiddels van
start gegaan.
De reis is per bus (27 april – 5 mei), TGV
(29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4
mei) in 2023
Lustrumbedevaart
Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is
opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van
Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met
pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer
naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de
coronacrisis hebben we deze
lustrumbedevaart twee jaar uit moeten
stellen. Eigenlijk stond deze
lustrumbedevaart van het bisdom in 2021
op het programma. Van diverse kanten
hebben we al vragen gekregen over onze
plannen. We hopen en bidden dat velen
volgend jaar met ons op bedevaart willen
gaan naar Lourdes. We weten van de
vorige grote bisdom bedevaarten hoe
waardevol het is om met zovelen samen in
Lourdes ons geloof te vieren en steun te
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De kaarsen worden uitgedeeld en
opgestoken met een gedachte die de
mensen bezig houd. Maar voor veel
mensen is het al een echte gewoonte
geworden en die komen uit zichzelf naar
de kerk en pakken de kaars van de kraam.

Hoogste oorlogsmonument

In de kerk staan vrijwilligers bij de kaarsen
om ze op tijd te doven en op te ruimen en
is er een vrijwilliger die aangesproken kan
worden door de bezoekers, waarvan
sommigen hun verhaal even kwijt willen.
Op veel momenten zal er live orgelmuziek
te horen zijn.
De vrijwilligers komen uit de verschillende
geloofsgemeenschappen uit Velp en
Rozendaal! Echt een verbindende activiteit
dus!

Helaas net na het verschijnen van de meieditie ontving de redactie bovenstaande
foto van ‘het hoogste oorlogsmonument
van Velp, de H. Hart klok. Een geschenk
van de parochianen van Velp ‘bij terugkeer
van de vrede en herder (pastoor Schaars)

Lijkt het je ook leuk om mee te helpen?
Neem dan gerust contact op met Truus
van Santen 06-10 25 46 81

Velper Donderdagen
28 juli en 4 augustus
Na 2 jaar geen Velleper Donderdagen te
hebben kunnen ‘vieren’, gaat het er voor
dit jaar beter uitzien!
Veelzijdig Velp zal aandacht besteden aan
40 jaar Velper Donderdagen, dus genoeg
te doen in Velp!
De openstelling van onze kerk in de
Emmastraat op de Velper Donderdagen is
een initiatief van de Raad van Kerken in
Velp/Rozendaal en is in de loop van jaren
uitgegroeid tot een groot succes! Er
worden zo’n 2500 kaarsen opgestoken op
de 2 donderdagen en we schatten het
aantal bezoekers op zo’n 1500 per dag!

Zorg voor het klimaat
raakt ons allemaal
De kerken hebben een belangrijke rol te
spelen in de huidige klimaat- en
biodiversiteitscrisis. Dat is de overtuiging
van theologe Trees van Montfoort, auteur
van Groene Theologie, het theologieboek
van het jaar 2019. Als kerken (nog / weer)
relevant willen zijn, moeten ze laten zien
dat ze midden in de wereld staan.
De zorg voor milieu en klimaat moet niet
beperkt zijn tot kleine specialistische
groepjes binnen en buiten de kerken, niet
slechts een van de thema’s in de marge
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Helaas is het benefiet concert voor
Oekraïne, met het Oekraïens koor Licenko
en harmonie Unisono wat minder goed
bezocht dan verwacht. Jammer, want de
organisatoren hebben er veel energie in
gestoken. Gelukkig kon er toch een
bedrag van 1655 euro overgemaakt
worden.

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 (joodschristelijk) wereldbeeld en een
herwaardering van de natuur, waar de
mens deel van uitmaakt.
Op 29 juni komt ze naar onze regio en wel
op uitnodiging van het Groene Team van
de Protestantse Gemeente in Velp en in
samenwerking met boekhandel Jansen &
de Feijter.
Het is de hoop dat haar lezing dit keer het
startsein zal zijn om van praten naar
gezamenlijke actie te gaan, van Groen
Denken naar Groen Doen. De start ook
van een brede samenwerking tussen de
kerkelijke gemeentes en de burgerlijke
gemeentes in Rheden, Rozendaal en
Arnhem, en met maatschappelijke
organisaties, scholen, ondernemingen …
kortom iedereen in onze mooie
Veluwezoom, die milieu, natuur en klimaat
een warm hart toedraagt.
Dit is een hartelijke uitnodiging om op 29
juni naar de Grote Kerk in Velp te komen..
Datum en tijd: 29 juni, van 15.00 tot 17.00
Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32 in Velp
Contact: groeneteam@pknvelp.nl

Benefiet voor Oekraïne
In aanloop naar Pinksteren is de
website www.vierpinksteren.nl online
gegaan. Met deze site roepen de
Rooms-Katholieke bisschoppen in
Nederland op Pinksteren dit jaar te
vieren in en met de eigen parochie. In
2021 golden er met Pinksteren nog
beperkende maatregelen voor het
samen kunnen vieren in verband met
de coronapandemie. Dit jaar kan
iedereen weer bij de vieringen in de
eigen kerk terecht.
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Via de button ‘Zoek Parochie’ vinden
belangstellenden door het invoeren van
postcode en woonplaats de parochie waar
zij bij horen, mocht dit niet bekend zijn.

viering was het gezellig koffiedrinken in de
Mariazaal. ’s Middags was er nog een
vesperviering met Marialiederen.

Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt,
viert de Kerk de voltooiing van Pasen door
de uitstorting van de Heilige Geest over de
apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het
Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’
betekent. Het is de laatste dag van de
Paastijd, die begint op Paaszondag. De
Rooms-Katholieke Kerk nodigt iedereen
van harte uit om de Paastijd en Pinksteren
te vieren.
Pinksterchallenge
De website www.vierpinksteren.nl heeft
nog veel meer te bieden. Zo er een directe
link naar het verslag van de
pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek
Handelingen. Voor kinderen (en
volwassen liefhebbers) is er een mooie,
uitdagende kleurplaat naar het glas-inloodraam in de Sint-Pieter dat de Heilige
Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er
links naar achtergrondinformatie over het
pinksterfeest, de bisdommen en de
Pinksterchallenge van het bisdom
’s Hertogenbosch. Deze challenge is ook
thuis met het gezin of een groep te spelen.
Nodig daarvoor zijn een spelleider,
deelnemers en de benodigde materialen
die gemakkelijk kunnen worden
gedownload.
Doe mee: Vier Pinksteren en ga naar
www.vierpinksteren.nl!

Jubileum
Schola
Zondag 29 me
vierde de Schola
haar lustrum. In
een goede
gevulde kerk
zongen ze o.l.v.
Jeroen en Jan
Boogaarts. Na de
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