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 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

November 2022
Energie
Het zal u niet verrassen. Ook wij moeten energie besparen. Eerder melden we u al dat er in
het parochieentrum vele energiebesparende maatregelen getroffen zijn. Bij Ons Raadhuis
merken ze echt het verschil met het dubbel glas. Momenteel wordt het parochiecentrum ook
nog geschilderd.
Maar de kerk is feitelijk de grootverbruiker. En een groot deel van het gas wordt verstookt
‘door-de-weeks’. Als het buiten goed koud is, kostte het veel moeite om de kerk op 10
graden te houden; de temperatuur die tot nu toe als ‘nachttemperatuur’ ingesteld was. Na
raadplegeing van diverse deskundigen heeft het parochiebestuur besloten dat alle locaties
voortaan voor moeten besparen op de ‘nachttemperatuur. Die gaat naar 5 graden. Daarmee
houden we de kerk vorstvrij. Vooral de bezoekers aan de donderdag viering zullen dat
merken. Ook de koren moeten kiezen voor een repetitie in een koude kerk of in een zaal van
het parochiecentrum. Voor de weekendviering gaat de temperatuur dan naar 14 graden. Dat
was tot nu toe 18 graden. Dus… een stevige jas aanhouden kan geen kwaad.
We zullen goed volgen of die temperatuur verlaging gevolgen heeft voor de
vochthuishouding, en dus voor de muren en orgels. Op dit moment weten we nog niet
precies wat de gastprijs na 1 januari ( als ons contract afloopt) zal zijn. Spannend….
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Vieringen november 2022
Datum
Woensdag 2 nov. 19.00 u
Zo 6 november 09.45 u
32e
zondag door het jaar C

zo 13 november, 09.45 u
33ste zondag door het jaar

zo 20 november, 09.45 u
Christus koning
zo 27 november, 09.45 u
1e zondag Advent

Zo 4 december
2e zondag Advent

Voorganger/ koor
Allerzielenviering
Eucharistieviering
Pastor Adri van Dijk
Ontmoetingskoor
Kleine Barokmis; van Haperen
Woord- en Communieviering
Diaken Ronald Heinen
Trente Plus koor
Opm: Jan Peters 50 jaar organist
Eucharistieviering
Pastor Adri van Dijk
Ontmoetingskoor
Eucharistieviering, Latijnse mis
Pater Geelen
Schola Cantorum
Eucharistieviering
Pastoor Tuan
Schola Cantorum Velp

Zang/ orgel/koster/lector
ReT koor
Koster; Henk Budel
Lector: José ter Haar
Dirigent; Jacob Dubbeldam
Orgel: Frank v Merwijk
Dirigent: Mary vd Weerdenburg
Orgel: Jan Peters
Koster: Gerhard Siemelink
Lector: Victorine Wagenaar
Orgel: Frank van Merwijk
Koster: Dick Mol
Schola Arnhem
Orgel: Jan Boogaarts
Koster: Berry van Brakel
Lector: Karin v Heumen
o.l.v. Eize Leertouwer
Lector/koster: Thea v Beek

Op 10 en 17 november is er op donderdagochtend geen viering in onze kerk i.v.m.
vakantie van Pastoor Tuan.

Collecte-inkomsten oktober2022
Eigen kerk

Diaconaal doel

2 oktober

186,55

9 oktober

97,30

16 oktober

143,40

23 oktober

209,42

30 oktober

222,70

114,35
Wereldmissiedag
79,15
Diana
157,15
Amnesty
183.75
Missiezondag
93,35
Samen nabij
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Kaarsen/
stiltecentrum

219,84

217,99

Allerzielen
Het is al jaren een traditie om op
Allerzielendag samen te komen op
de begraafplaats aan de Bergweg
om alle overleden familieleden,
vrienden en bekenden die hier
begraven of bijgezet zijn te
gedenken. Dat gebeurt aan de hand
van een thema. Het thema van 2022
is ‘Stilstaan bij verdergaan.’

Pastor Adri van Dijk terug…
De kerkgangers die hier al wat langer
kerken, kennen hem nog wel: pastor Adri
van Dijk (1938) ging tot zijn emeritaat
regelmatig voor in onze kerk. Hij was
feitelijk de pastoor van de Willibrordkerk in

De Allerzielenviering zal worden
gehouden op de RK Begraafplaats
aan de Bergweg te Velp op
woensdag 2 november 2022 om
16.00 uur.
De viering vindt plaats met
medewerking van pastoraal werker
Anita Coenraads, het Rouw- en
Trouwkoor van de O.L.V.
Visitatiekerk en het koor Trente Plus
onder leiding van Marry van
Weerdenburg,
jachthoornblazersgroep Cornure en
uitvaartzangeres Machabelle .En
natuurlijk is er na afloop gelegenheid
om met bestuur en vrijwilligers na te
praten onder het genot van een
glaasje glühwein.
’s Avonds is er om 19.00 u in onze
kerk ook een Allerzielenviering. De
familie van alle overledenen van het
afgelopen is uitgenodigd om het
kruisje op te halen, en iedereen
wordt in de gelegenheid gesteld een
lichtje aan te steken. Na afloop is er
koffie

Arnhem. Maar de Nicolaaskerk, de
Willibrordkerk en onze kerken vormden
toen een samenwerkingsverband.
Na zijn emeritaat heeft hij lange tijd
meegeholpen in de parochie ten westen
van Arnhem, rond Wageningen. Maar
vanaf nu zal hij regelmatig in onze kerk
voorgaan. We heten hem graag van harte
welkom.

Ik buurt mee
Op vrijdag 21 oktober viel, volgens de
gemeente, de nieuwe ‘Ik-buurt-mee‘
waarde-cheque op de deurmat bij alle
inwoners van de gemeente Rheden. Geef
hem deze keer aan Ons Raadhuis voor de
verbouwing van de keuken, voor het
project ‘Samen koken Samen eten’. In de
Mariazaal staat een doos voor de bonnen.
Als parochie profiteren we ook mee van
een nieuwe keuken…..
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Intenties
2 november: Annie Roelofs-Visser,
Overleden Familie Kramer, Annie KramerIsselmann, Kees Barenburg
6 november :Ria Erren –Roelofs en Jan
Erren, Ben Wieseman, Ita Reichert-Simon,
Jan Wevers, Willy van Halteren-Bosman,
Liselotte van den Berg, Kees Barenburg,
Frits Jansen, Janina Pieta, Tonnie
Zomerhuis-van de Kamp, Theo Peters,
Jacqueline Kolfschoten, Ida Geurtsen
13 november: Bep Hermans-Jordens,
Liselotte van den Berg, Anie KramerIsselmann, Jania Pieta, Frits Jansen,
Tonnie Zomerhuis-van de Kamp, Theo
Peters, Ida Geurtsen, Jacqueline
Kolfschoten. Jaargedachtenis: Annie van
Wolferen, Lide Koch-Engelhard, Ruth
Lensen, Annie Geukes-te Dorsthorst,
20 november: Jania Pieta, Frits Jansen,
Tonnie Zomerhuis-van de Kamp, Theo
Peters, Jacqueline Kolfschoten, Ida
Geurtsen Jaargedachtenis: Sjef ter Steeg,
Paul van Onzen, Ria van der Helm
27 november :Tonnie Zomerhuis-van de
Kamp, Theo Peters, Jacqueline Kolfschoten,
Ida Geurtsen
Overleden:
Op 20 oktober is op 53-jarige leeftijd
overleden Jacqueline Kolfschoten
wonend St. Antonielaan te Arnhem.
Haar uitvaart heeft in besloten kring
plaatsgevonden in onze kerk.
Op 26 oktober is op 87-jarige leeftijd
overleden Ida Geurtsen, wonend Laan van
Presikhaaf te Arnhem.
Haar uitvaart is op dinsdag 1 november om
12.00 uur in de O.L.V. Visitatiekerk te Velp
waarna om 14.00 uur haar crematie volgt op
Moscowa.

Jan Peters 50 jaar organist
Zondag 13 november staan we stil bij het
50 jarig jubileum van Jan Peters (1957) als
organist. Jan is al jaren de vaste organist
van het koor Trente Plus, en ook , als zijn
werk het toelaat, bij uitvaarten. Hij begon
al op jonge leeftijd met orgelspelen.
Jan speelt niet alleen bij het Trente Plus
koor, maar ook bij het Rouw en Trouw
koor en het Kevelaerkoor. Hij is ook de
vaste invaller bij het Ontmoetingskoor.
Als 15 jarige jongen was hij al organist; hij
mocht voor 25 gulden per keer ( toen een
enorm bedrag voor hem) spelen bij het
koor in Rheden. Zijn vader bracht hem
daar, achter op de bromfiets, naar toe
vanaf de Geitenkamp. Jan combineert het
orgelspelen nog met zijn baan als Hoofd
Spoed Eisende Hulp in een ziekenhuis. En
het zou ons niet verbazen als we over 10
jaar vieren dat jan 60 jaar organist is.
Jan wordt onderscheiden met de
Gregoriusonderscheiding in goud, met
daarbij een extra speld in verband met zijn
50-jarig jubileum.
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Protestantse Gemeente Velp begint
actie voor mensen in energiearmoede

Of scan deze QR code.

De diaconie van de Protestantse
Gemeente Velp wil mensen in
energiearmoede in het dorp helpen.
De bedoeling is niet het ‘betalen van’ de
energierekening, maar het ‘bijdragen
aan’…
De diaconie komt in actie omdat ze niet
langer wil toekijken hoe mensen in de
financiële problemen komen. De overheid
doet wel wat, maar in veel gevallen is dat
niet genoeg. Omdat de initiatiefnemers
denken dat er ook genoeg mensen zijn die
geen problemen hebben met het betalen
van hun energierekening en de
boodschappen, hopen ze dat de ene
groep de andere wil helpen.

Omdat het een diaconaal
project is, is de bijdrage
fiscaal aftrekbaar.
GRIEKSE MUSICI IN Oude Jan
Geboren in Griekenland en wonend in
Arnhem, spelen Eirini Stratigopoulou en
Aristotelis Potamianos muziek van over de
hele wereld en van alle tijden in het
eeuwenoude kerkje de Oude Jan in Velp.
Hun optreden als Icarus Duo vindt daar
plaats op zondag 20 november om 15.30
uur.

Er is een bankrekening geopend onder de
naam Energiefonds en de diaconie
verzekert dat al het geld dat binnenkomt,
gaat naar mensen in nood. “Mocht er na
verloop van tijd wat overblijven, dan
schenken we het aan de Voedselbank in
Velp.”
Voor het uitgeven van het geld gaat de
diaconie geen ingewikkelde procedures
opstellen. Dit doen we door rechtstreeks
geld over te maken naar de
energieleverancier, met vermelding van
het klantnummer van de betreffende
persoon.
Voorlopig beperkt de diaconie deze actie
tot het dorp Velp.
De locatieraad van onze kerk heeft
besloten niet zelf acties op te starten,
maar deze actie te ondersteunen.
Daarbij denken we vooral aan mensen
die in november/ december 190 euro
ontvangen, maar dit bedrag ‘niet nodig
hebben’.
Om in contact te komen met de
initiatiefnemers kan worden gemaild naar:
diaconie@pknvelp.nl. Doneren kan via de
site van de Protestantse Gemeente Velp:
www.pknvelp.nl.

Aktie Kersttas 2022
De kerken binnen DIANA in de gemeenten
Rheden en Rozendaal organiseren in
samenwerking met Stichting STRAK ook
dit jaar weer de Actie Kersttas. Mensen
die van een minimum inkomen moeten
leven krijgen een kerstpakket met
allerhande bruikbare etenswaren. Dit jaar
kiezen wij wederom voor een pakket,
hierdoor zal er geen inzameling van
boodschappen meer plaatsvinden. Wij
vragen daarom ook deze keer om een
financiële donatie in plaats van doneren
van boodschappen.
Vrijwilligers van de kerken, Diaconieën,
Parochiële Caritasinstellingen en Stichting
STRAK (voorheen Stichting Mensen in de
Bijstand) werken samen aan de
organisatie en het uitreiken van 400
gevulde pakketten. Mensen met een
minimum inkomen die moeite hebben in
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december de eindjes aan elkaar te knopen
kunnen zich opgeven voor een pakket.
In deze tijd van stijgende prijzen zullen
ook de pakketten duurder worden. We zijn
dan ook extra afhankelijk van giften van de
kerken en hun leden.
Op 13 november is er een collecte voor de
PCI. De PCI draagt bij aan de inkomsten
van de actie Kersttas via de Stichting
Strak

Opgeven tot uiterlijk 10 november.
Pakketjes worden door ons bij u
thuisbezorgd. Graag ontvangen wij ze
weer terug voor 11 december. Wij zorgen
oor het verzenden van de brieven naar de
diverse regeringen. De kaarten worden
naar de gevangenen gestuurd om hen te
laten weten dat ze niet vergeten worden.

AMNESTY INTERNATIONAL

Woont u niet in de gemeente Rheden of
Rozendaal, kijk dan vanaf 10 november op
de site van Amnesty voor een schrijfactie
bij u in de buurt.

WRITE FOR RIGHTS 2022
WriteForRights is een wereldwijde
schrijfactie waarbij er massaal voor tien
mensen geschreven wordt. Er wordt
gevraagd om vrijheid en gerechtigheid
voor gewetensgevangenen, mensen die
opkwamen voor mensenrechten. Door de
massale stroom aan brieven en kaarten,
kan er meer druk gezet worden op
autoriteiten om over te gaan tot vrijlating,
bescherming of andere verbeteringen.
De werkgroep Amnesty 245
Rheden/Rozendaal wil deze
WriteForRights schrijfactie weer
organiseren op de manier die vorige jaren
zo succesvol is gebleken. Wij geven de
schrijfpakketjes bij mensen thuis af.

Hoe meer brieven, hoe meer effect, dus
deel deze actie gerust.

We schrijven voor:
https://www.amnesty.nl/organiseren/voorwie-we-schrijven

De traditionele maandelijkse schrijfactie:
De 66-jarige Filipijnse
vrouwenrechtenactivist Adora Faye de
Vera zit sinds augustus 2022 vast. De
politie beweert dat ze werd gezocht in
verband met een hinderlaag in 2009
waarbij veiligheidstroepen om het leven
kwamen. Zeer waarschijnlijk is ze alleen
maar opgepakt vanwege haar activisme.
Roep de autoriteiten van de Filipijnen op
om Adora Faye de Vera onmiddellijk en
onvoorwaardelijk vrij te laten!
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction
-filipijnen-de-vera

Iedereen die in de gemeente Rheden of
Rozendaal woont en zich via
agneskwant@gmail.com of 026-3620443
opgeeft krijgt een eigen schrijfpakketje
thuisbezorgd. Graag aanmelden met
naam, adres, emailadres en
telefoonnummer.
Ieder pakketje bevat een envelop met
informatie, tien voorbeeldbrieven, tien
blanco kaarten, een schrijfblokje en een
pen. U bent niet verplicht ook alle tien de
brieven of kaarten te schrijven.
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Parochiecentrum
Het plaatsen van dubbel glas en
voorzetramen in het parochiecentrum is
bijna klaar. En, mede door het mooie
weer, vordert het schilderwerk ook goed.
Met een beetje geluk is over 1 tot 2 weken
alles klaar en kunnen we goed de winter
ingaan.

-

-

Bezoek
Wij hebben een hulpvraag voor een
vrijwilliger binnengekregen van een
parochiaan.
Deze parochiaan (mevrouw) is van
buitenlandse afkomst en wil graag bezoek
om beter Nederlands te leren spreken en
ze wil graag wat meer mensen leren
kennen. U kunt reageren naar:
hulpmvt@mvtrheden.nl of 026-3707070
Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen
9:30 uur en 11:30 uur.
(Diny)

Kort nieuws:
-

-

Zaterdag 26 november komende
de locatieraden van alle locaties,
samen met bestuur en team weer
bij elkaar om met elkaar na te
denken over de toekomst; de Stip
op de horizon.
Voor één van de nieuwe glas-inloodramen in het Stiltecentrum
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heeft zich een sponsor gemeld;
hebt u ook interesse om een raam
te sponsoren, neem dan contact
met ons op;
Er is dit jaar geen Dickens festival.
Wel zullen er rond 11 en 18
december optredens zijn in onze
kerk; nader bericht volgt in het
decembernummer.

