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

September 2022
Start van het seizoen
Zondag 4 september is het weer Startzondag. Om 11.30 is er in de
Martinuskerk een eucharistieviering, waarbij het gehele pastorale team zal
voorgaan en ons Ontmoetingskoor zijn medewerking zal verlenen.
In de andere kerken zal er dan geen viering zijn.
Na de viering zal Martin Hoondert (als professor verbonden
aan de theologische faculteit te Tilburg) ons bijpraten over
de nieuwste ontwikkelingen rond de muziek en liederen in
de liturgie. We hopen u te mogen ontmoeten en
verwelkomen, in het bijzonder de leden van al onze koren.
Normaal komen er niet zoveel Velpse kerkgangers naar een
bijzondere viering ( als de startzondag) in de Martinus, maar
ik hoop dat we, naast de koorleden ook veel andere
kerkgangers zien.
Na afloop is er koffie, thee en een lunch. Iedereen is van harte welkom, maar het
zou fijn zijn als u zich vooraf, via het secretariaat aanmeldt ( voor de lunch).
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Vieringen september2022
Datum

Voorganger

Zang/koster/lector

zo 4 september

11.30 uur EV
Startviering , gehele team

Ontmoetingskoor
Messa in C, Bruckner

zo 11 september

9.45 EV
Pastoor Tuan
Trente Plus
9.45 EV
Pastoor Tuan
Ontmoetingskoor

Gerhard Siemelink

zo 18 september

2st Messa Facilissima-G.Mattioli
Thea v Beek
Joseph Follender

zo 25 september

9.45 EV Latijnse mis
Pater Geelen
Schola Cantorum

Berry van Brakel/ J.Boogarts
Victorine Wagenaar

Zo 2 oktober

19.00 EV
Pastor Tuan
Ontmoetingskoor

Missa Brevis #7 Charles Gounod
Karin v Heumen
Eric Kemna

Collecte-inkomsten augustus 2022
Eigen kerk

Diaconaal doel

Kaarsen/
stiltecentrum

7 aug

168,35

188,33

14 aug

97,20

21 aug

120,20

28 aug

117,30

131,75
PCI
76,71
Buurtpastoraat
98,40
bezoekgroepen
105,60
MIVA
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187,78

Intenties en overledenen
11 september Kit Beaudoux, Overleden
Zus, Bep Hermans-Jordens, Ria ErrenRoelofs en Jan Erren, Tineke Groot HulzePrinsen, Kees Luiten, Joke Klein
Heerenbrink, Bets Blom-Holleman, Theo
Erren, Jan Jansen, Rinus van de Pol, Annie
Brouwer-Starink, Eduard Welling, Toos
Bosman, Theo Hengeveld, Riek Rugers,
Jan Peters, Sjef ter Steeg
18 september: Tineke Groot Hulze-Prinsen,
Kees Luiten, Joke Klein Heerenbrink, Bets
Blom-Holleman, Theo Erren, Jan Jansen,
Rinus van de Pol, Annie Brouwer-Starink,
Eduard Welling, Toos Bosman, Theo
Hengeveld, Riek Rugers, Jan peters
Jaargedachtenis: Ruben van de Bilt
25 september: Eduard Welling, Toos
Bosman, Theo Hengeveld, Riek Rugers,
Jan Peters
Jaargedachtenis: Frits Pilzecker, Maria
Dendriks-Rabelink
Overleden:
Op 4 augustus is op 87-jarige leeftijd
overleden Theo Erren, wonend Koningin
Beatrixstraat te Velp.
Zijn uitvaart was op woensdag 10 augustus
in onze kerk waarna om half 2 zijn crematie
in Dieren heeft plaatsgevonden..

Ook onze kerk is open. Het is weer (net)
gelukt om voldoende toezichthouders te
vinden. U kunt zowel zaterdag als zondag
terecht van 11.00-17.00 u ( dus ook
zondag, niet in alle publicaties is die
zondag vermeld).
In de kerk staan bordjes met uitleg over
alles wat er te zien is.
Verder is er een mogelijkheid om de kerk
van bovenaf te bekijken (vanaf de
koorzolder, het oxaal) en zelfs om nog wat
hoger te gaan en de gewelven van de kerk
te bekijken. Het is niet mogelijk om nog
hoger te toren in te gaan ( klokkenzolder).
Het beklimmen (en vooral afdalen) van de
wenteltrap is op eigen risico. Het bezoek
aan koorzolder en gewelven is zonder
begeleiding.
Komt u ook langs?

Zondag 18 september 2022, Oude Jan:
15.30 uur: Het pianoduo Dimitrov-Boelee
speelt romantische composities voor
quatre-mains (4-handig), waaronder van
Saint-Saëns, Bach en Gershwin.
Entree: € 15, Vrienden Oude Jan: € 10,
bezitters Gelrepas, CJP en jongeren tot 18
jaar: € 5. Kinderen gratis. Voorverkoop bij
boekhandel Jansen & de Feijter,
Emmastraat 6, Velp. Indien nog
beschikbaar vanaf 15.00 uur ter plaatse.
www.vriendenvandeoudejan.nl

Schrijfactie Amnesty International
Maandelijks wordt u de mogelijkheid
geboden deel te nemen aan een online
actie voor mensenrechten. Het betreft
altijd een andere actie dan de petitie
waarmee Amnesty in de kerk staat!
Canada
In Canada protesteren de
Wet’suwet’en tegen de aanleg van een
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gasleiding onder de Wedzin Kwa-rivier
op het land van hun voorouders. De
rivier is een belangrijke bron voor
drinkwater en is het leefgebied van
wilde zalm. Canada heeft de politie
voorzien van wapens, helikopters en
honden om hard op te kunnen treden
tegen de Wet’suwet’en. Al 74 mensen
werden opgepakt, onder wie
journalisten.
Roep Canada op de politie terug te
trekken uit het gebied van de
Wet’suwet’en en de beschuldigingen
van intimidatie en gedwongen
huisuitzettingen te onderzoeken.
https://www.amnesty.nl/forms/urgentac
tion-canada-wetsuweten

Isoleren van het
parochiecentrum
Maandag 28 augustus begint, als het
allemaal volgens planning loopt, een
aannemer met het plaatsen van dubbel
(monumenten)glas in de ramen van ons
parochiecentrum.

van Zij aan Zij. Dat is soms een
uitwijkmogelijkheid. Na het plaatsen van
het glas zal het parochiecentrum ook
geschilderd worden. Eerder hebben onze
vrijwilligers Chris en Leo al alle lampen op
de begane grond vervangen door zuinige
Led verlichting.

IK BUURT MEE ( met Ons Raadhuis)

Als het goed is
ontvangt iedereen in
september weer een
‘Ik buurt mee’waardebon van de
gemeente Rheden.
Heb je geen
bestemming in de eigen buurt, dan kan
je de bon met een waarde van 7,50
inleveren bij Ons Raadhuis, voor het
project ‘Samen koken samen eten’ . Ze
gaan geld inzamelen voor een nieuw
fornuis en een afzuigkap. Men de
keuken aanpassen, zodat er twee keer
per week om 17 uur warm gegeten kan
worden. Zie de website van Ons
Raadhuis.

Stip op de horizon

Het parochiecentrum is niet geïsoleerd en
met de huidige energieprijzen betekent dat
flinke kosten. Maar omdat het een
monument is, mag niet alles. Gewoon
dubbel glas mag bijvoorbeeld niet. Het
monumentenglas isoleert net zo goed,
maar is dunner, zodat het in bestaande
ramen kan. Het zal voor Ons Raadhuis
best wat overlast opleveren. De 1e
verdieping is nog te huur, na het vertrek

Zaterdag
24 september
komen de
4 locatieraden van
onze parochie in
Velp bij elkaar om
te praten over ‘de
Stip op de Horizon’.
Het beleid voor de
komende jaren
wordt dan
besproken.
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