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Kerkberichten 
Onze Lieve Vrouw 
Visitatiekerk, Velp  

   
December 2022 
 

Stip op de horizon 

Zaterdag 26 november kwamen we met een 

30 tal vertegenwoordigers van Team, 

bestuur, locatieraden en groepen bij elkaar 

om met elkaar van gedachten te wisselen 

over het beleid van de parochie de komende 

10 jaar. Niemand kan er blind voor zijn dat 

het kerkbezoek verder terugloop, net als de 

inkomsten. Hoe gaan we daar mee om?  

Wat vinden we belangrijk om te behouden, wat kunnen we loslaten, wat moet er 

veranderen? 

Er is daar een hele ochtend over gesproken in een 5 tal groepen, die later aan de andere 

aanwezigen vertelden wat zij belangrijk vonden.  We zijn er nog niet klaar mee. Er zullen 

waarschijnlijk nog twee bijeenkomsten volgen. Het is lastige materie, maar gelukkig hebben 

we er een procesbegeleider bij.  

Als u de volgende keer mee wilt praten, kunt u zich altijd melden bij de locatieraad, via het 

secretariaat.  

 

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 december 2022 
Datum Voorganger Zang/koster/lector 

zo 4 december 09.45 u EV Koster/ lector: Th. v Beek 

2e  zondag advent Pastoor Tuan  

 Schola Cantorum Velp  o.l.v. E. Leertouwer 

zo 11 december 9.45 CV Koster; G. Siemelink 

3e zondag advent A.Coenraads Organist; J. Peters 

  Trente Plus  

zo 18 december 9.45 EV Lector: K. van Heumen 

4e zondag advent D.Mol Cantor: E. Donders 

  cantor Organist: S. Bonn 

Zaterdag 24 december Peuter- en Kleuterviering Koster: Nienke Gierman 

16.30 u A. Coenraads  

Kerstavond Samenzang  

Zaterdag 24 december Familieviering Koster: Th. v Beek 

19.00 u R. Heinen  

kerstavond Waarschijnlijk Kinderkoor   

Zaterdag 24 december Kerstnachtviering CV Koster: G. Siemelink 

20.45 u R. Heinen  

kerstavond Trente Plus  

Zaterdag 24 december Kerstnachtmis EV Koster: E. Kemna 

22.30 u Pastor A. Lurvink Lector: V. Wagenaar 

kerstavond Ontmoetingskoor Zie toelichting op pag. 3 

Zondag 25 december 9.45 EV Latijnse mis Koster: B. v Brakel 

Hoogfeest van Kerstmis Pater Geelen Lector: J. Follender 

  Schola Cantorum  

Zo 1 januari 09.45 u EV  Koster: H. Budel  
Pastor Lurvink Lector: J. ter Haar 

  Cantor !  

 

Collecte-inkomsten november 2022 

 Eigen kerk Diaconaal doel Kaarsen/ 
stiltecentrum 

6 november 145, 26 128,03 
Willibrordzondag 

304,91 

13 november 145,75 178,05 
PCI 

 

20 november 117,40   72,80 
Jongerenwerk 

232,77 

27 november 
 

127,05 105,55  
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Intenties en overledenen 

4 december Bep Hermans-Jordens, Jan 
Erren en Ria Erren-Roelofs, Theo Peters, 
Annie Roelofs-Visser, Jacqueline 
Kolfschoten, Ida Geurtsen Dora van Wijk, 
Truus Leertouwer-Bakker, Rachel Lentink-
Numatekpo, A. Bonn 

Jaargedachtenis: Ellen Jones-
Steenvoorden, Marijke Prins-Voorhoeve, 
Mien Pieron-Haring 

11 december Annemiek Peelen, Dora van 
Wijk, Truus Leertouwer-Bakker, A. Bonn 
Rachel Lentink-Numatekpo 

18 december : A. Bonn, Kit Beaudoux, Dora 
van Wijk, Truus Lertouwer-Bakker, Rachel 
Lentink-Numatekpo 

Jaargedachtenis: Willem Vos 

Kerst: Bep Hermans-Jordens, Jan Erren en 
Ria Erren-Roelofs, Ben Wieseman, Annie 
Roelofs-Visser, A. Bonn, Kees Wijnhoud, 
Truus Leertouwer-Bakker, Rachel Lentink-
Numatekpo 

Overleden: 

Op 26 oktober is op 87-jarige leeftijd 
overleden Ida Geurtsen wonend Laan van 
Presikhaaf te Arnhem. 
Haar uitvaart was op dinsdag 1 november 
waarna  haar crematie volgde op Moscowa. 

 
Op 7 november is op 93-jarige leeftijd 
overleden Dora van Wijk, wonend Da 
Costastraat te Arnhem. 
Haar uitvaart was op vrijdag 11 november 
om 11.00 uur in onze kerk waarna  haar 
begrafenis was in Schalkwijk. 
 
Op 26 november is op 78 jarige leeftijd Dhr. 
Andres herardus Theodoor Boon overleden. 
Hij woonde aan de Rozendaalseweg in 
Arnhem. Zij uitvaart is 1 december om 10.15 
u in onze kerk waarna om 12.30 u de 
crematie op Moscowa. Dhr. Bonn was de 
echtgenoot van onze organiste Sietske 
Bonn. 
 
Dat alle overledenen moge rusten in Vrede. 
 
 

 

Kerstnachtviering met 
ontmoetingskoor

 
 
De Nachtmis van 22.30u wordt muzikaal 
begeleid door het Ontmoetingskoor o.l.v. de 
dirigent Jacob Dubbeldam met als organist 
Frank van Merwijk. 
Om 22.15 u start het voorprogramma met de 
kerstliederen:  

 Nu zijt wellekome 
 ’t is geboren ’t Goddelijk kind 
 Du Hirte Israéls - Bortnianski 

Vanaf 22.30 u. openen we de Nachtmis met 
'Wij komen tezamen' 
Het koor vervolgt met het Kyrie en Gloria uit 
de ‘Orgelsolo Messe' van W.A. Mozart KV 259’ 
Als collectelied wordt gezongen: ’Noël van de 
Nederlandse componist Jo Ivens’ 
Daarna volgt het sanctus, Benedictus en Agnus 
Dei uit de 'Orgelsolo Messe’. 
Hierna volgen de kerstliederen: 

 Puer Natus est - Diabelli 
 Stille Nacht - F.X. Gruber 

(oorspronkelijke Duitse versie) 
 Slotlied: Eer zij God in onze dagen 

 
 
Gezocht:  
 
We zoeken iemand die 6 keer per jaar de 
Eusebiusvensters op wil halen bij het centrale 
secretariaat. Tot nu toe deed Dhr. S. Oud dat, 
maar hij is daar niet meer toe in staat. Het 
gaat om 6 maandagen, waarbij de Vensters 
begin vd middag opgehaald kunnen worden. U 
kunt zich melden bij het Lokale Secretariaat.  
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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! 

Israël 

Salah Hammouri is een Frans-Palestijnse 

advocaat die in de wijk Kufr Aqab in Oost-

Jeruzalem woont.  Hij heeft een 

verblijfsvergunning voor Jeruzalem en 

werkt als veldonderzoeker voor 

Addameer, een ngo voor rechtsbijstand en 

gevangenenrechten. Sinds maart zit Salah 

in administratieve detentie. Hij is nergens 

voor aangeklaagd en zijn detentie wordt 

telkens verlengd. Ook dreigen de 

autoriteiten zijn Israëlische 

verblijfsvergunning in te trekken. 

Roep Benny Gantz, de Israëlische minister 

van Defensie, op om Salah Hammouri 

onmiddellijk vrij te laten! 

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

israel-hammouri 

Adventscollecte 

In deze Adventstijd waar we ons 
voorbereiden op de geboorte van 

Jezus, willen we ons ook inzetten voor 
kinderen overal ter wereld. Zoals in 
Somalië waar de kindersterfte een van 
de hoogste ter wereld is. Wij steunen 
het ziekenhuis zodat de onnodige 

sterfgevallen door ondervoeding en 

infectieziekten zoveel mogelijk 

voorkomen kunnen worden.  
Door zonnepanelen die het ziekenhuis 
van stroom kunnen voorzien en 
apparatuur voor het laboratorium, 
opdat zij goede diagnoses kunnen 
stellen. Waardoor moeders en 
kinderen vanaf de geboorte goede 
gezondheidszorg kunnen ontvangen. 
 
Laten we het ziekenhuis, de jonge 
gezinnen en hun kinderen hoop geven 
op een goede toekomst door deel te 
nemen aan deze collectes 
 

 
Het nieuwe Eusebiusvenster is 

beschikbaar en ook online te lezen: 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/213/185

57  

 

 
De redactie zoekt versterking? Iets voor 

U? Zie deze uitgave voor meer informatie.  

 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-israel-hammouri
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-israel-hammouri
https://portal.dezaligezalm.nl/read/213/18557
https://portal.dezaligezalm.nl/read/213/18557
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Kerk Open 

In aanloop  naar kerst zijn er in het 

centrum van velp weer enkele activiteiten. 

Dit jaar is er (wederom) geen groots 

Dickensfestival, waar we als kerk een 

prominente rol in speelden.  Op dit 

moment is nog niet geheel duidelijk wat er 

wel aangeboden wordt. In ieder geval is 

de kerk open op vrijdagavond 16 

december. Dan organiseren de winkeliers 

een ‘lichtjesfestival’. Alle winkels zijn 

versierd en verlicht met duizenden lichtjes. 

Ook onze kerk is open en verlicht met 

kaarsen en lichtjes. 

 

Op zondagmiddag 18 december is het 

vanaf 12.00 u koopzondag in Velp. Ook 

dan is de kerk open. Wellicht is er nog een 

concert of optreden; dat is nu nog niet 

bekend. Als het programma de moeite 

waard is volgt medio december een extra 

aankondiging. 

Donderdag 22 december, eind van de 

middag, viert de Fredericusschool 

(besloten) haar Kerst. 

Liefst zouden we 1e kerstdag in de middag 

ook open zijn, om rondwandelende ouders 

met kinderen de kans te bieden de 

Kerststal ( en de kerk) te bekijken. Helaas 

lukt het tot nu toe niet om bezetting te 

vinden.  Wilt u ons helpen?  Meldt u dan 

bij het secretariaat.  

 

 

 

Festival of Nine Lessons and 

Carols 

Op 

maandag 

19 

december 

wordt in 

de week 

voor Kerst 

weer een 

Festival of 

Nine 

Lessons 

and 

Carols 

uitgevoerd, zoals gebruikelijk in de 

Anglicaanse traditie, door The Anglican 

Singers Amsterdam en The Haarlem Choir  

in de Dorpskerk van Rheden.  

In de Adventstijd worden deze diensten 

gehouden als opmaat naar Kerstmis. De 

vaste liturgie van deze viering gaat terug 

tot 1880. De 9 korte Bijbellezingen 

verwijzen allemaal naar de aanstaande 

geboorte van de Messias en worden 

afgewisseld met bekende carols en 

hymnen, die voor een deel kunnen worden 

meegezongen. De dienst zal zowel in het 

Engels als in het Nederlands plaatsvinden, 

vertalingen zullen in de liturgie aanwezig 

zijn. Bovengenoemde koren hebben al 

verschillende malen het Festival of Nine 

Lessons and Carols verzorgd in Rheden. 

Zij staan dan ook garant voor een uur 

genieten van prachtige muziek ter 

voorbereiding van het naderend 

kerstfeest. 

Aanvang 20.00 uur, de toegang is vrij. Wel 

is er na afloop een collecte.  

Iedereen van harte uitgenodigd! 

De Cie Muzikale Vesper Rheden 
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Concert in de Oude jan 
Klassieke muziek vol passie, ingetogen 

maar ook uitbundig, wordt zondag 18 

december om 15.30 uur uitgevoerd door 

sopraan Pien Straesser en bandoneón-

speler Martin de Ruiter in het 12e eeuwse 

kerkje de Oude Jan te Velp. 

 

Geen klassiek Kerstconcert dit jaar in de 

Oude Jan, maar een programma dat 

romantisch en ingetogen begint met het 

Ave Maria van de Argentijnse componist 

Piazzolla en wordt gevolgd door een 

dromerig lied van Gabriël Fauré. Na een 

virtuoze en sprankelende aria uit De 

Barbier van Sevilla van Rossini vervolgt 

het programma met vooral Argentijnse 

tango’s, afgewisseld met composities van 

bandoneón-speler Martin de Ruiter zelf.   

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

bezitters Gelrepas, CJP en jongeren tot 18 

jaar: € 5. Kinderen gratis. Voorverkoop 

kaarten bij boekhandel Jansen & de 

Feijter, Emmastraat 6, Velp. Indien nog 

beschikbaar vanaf 15.00 uur ter plaatse.  

 

www.vriendenvandeoudejan.nl  

 

 

http://www.vriendenvandeoudejan.nl/

