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Kerkberichten 
Onze Lieve Vrouw 
Visitatiekerk, Velp  

   
April  2023 

 

Eind maart vergaderde de beheerscommissie weer. Een 

groep van 7 mannen die samen verantwoordelijk zijn voor 

allerlei beheerszaken van de kerk. Vaak onzichtbaar, maar 

wel belangrijk. Zij zorgden er bijvoorbeeld voor dat het 

torenuurwerk weer gelijk loopt ( dat was een hardnekkig 

probleem), dat er veel energie bespaard wordt, dat het 

orgel geventileerd wordt, nadat bleek dat het te vochtig 

werd omdat we door-de-weeks niet meer stoken. Ze zorgen 

wekelijks voor allerlei klein onderhoud en zijn 

aanspreekpunt voor het parochiebestuur als het gaat om 

dat klein- en groot onderhoud. De inspectie door de 

Monumentenwacht, het meerjarenonderhoudsplan, groot 

onderhoud aan de CV ketel…. 

Als ze er niet zouden zijn zou u regelmatig in de kou zitten, 

of zou het orgel niet meer spelen. Maar denk ook aan 

noodverlichting, een blue-tooth geluidsaansluiting om 

muziek bij uitvaarten te kunnen afspelen, of een nieuwe huurder wegwijs maken. 

Dank heren! En speciaal Egon Haffmans voor het voorzitterschap. Ton Voets neemt dit nu 

over.  

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 april 2023 
Datum Voorganger Zang/ orgel/koster/lector of 

dirigent 

zo 2-4 9.45 CV   Koster: Eric Kemna 

Palmzondag R. Heinen Lector: José ter Haar 

  Ontmoetingskoor 
 

do 6-4 19.00 EV Koster: Berry Van Brakel 

Witte Donderdag Pater Geelen 
 

  Schola Cantorum 
 

vr 7-4 15.00 Kruisweg Koster: Dick Mol 

Goede Vrijdag Dick Mol en Victorine Wagenaar 
 

  RET-koor 
 

  19.00 Kruishulde Koster: Berry van Brakel 

  Pater Geelen 
 

  Schola Cantorum 
 

za 8-4 21.00 EV Koster: Berry van Brakel 

Paaswake Pater Geelen 
 

  Schola Cantorum 
 

zo 9-4 9.45 EV Koster: Gerhard Siemelink 

Pasen Pastoor Tuan (gewijzigd) 
 

  Trente Plus 
 

zo 16-4 9.45 EV Koster: Henk Budel 

2e zondag van Pasen A. Lurvink Lector: Karin v Heumen 

  Ontmoetingskoor 
 

zo 23-4 9.45 CV Koster: Dick Mol 

3e zondag van Pasen Dick Mol Lector: Nienke Gierman 

  cantor 
 

zo 30-4 9.45 EV Latijn Berry van Brakel 

4e zondag van Pasen Pater Geelen Lector: Victorine Wagenaar 

  Schola Cantorum 
 

zo 7-5 9.45 CV Koster: Eric Kemna 

5e zondag van Pasen A. Coenraads 
 

  Trente Plus 
 

 

Collecte-inkomsten maart 2022 

 Eigen kerk Vastenactie Kaarsen/ 
stiltecentrum 

5 maart 190,75 364,35  

12 maart 168,01 174,08 374,13 

19 maart 118,00 136,15  

26 maart 185,70 143,40 223.03 
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Intenties en overledenen 

2 april  

Diny Berndsen-van Aken, Antoon Mutsaers, 
Rosita Kuin-Velberg, Emmy Terwiel, Gerard 
Velder., Theo Posthuma 

8 april  

Antoon Mutsaers, Rosita Kuin-Velberg, 
Emmy Terwiel, Bep Hermans-Jordens, 
Annie Roelofs-Visser, Gerard Velder, Theo 
Posthuma 

9 april  

Antoon Mutsaers, Rosita Kuin-Velberg, 
Emmy Terwiel, Bep Hermans-Jordens, 
Annie Roelofs-Visser, Gerard Velder, Theo 
Posthuma 

Jaargedachtenis: Greet de Jong-Blom, Wim 
Bouwman 

16 april  

Emmy Terwiel, Gerard Velder, Theo 
Podthuma 

Jaargedachtenis: Joke Teunissen-van Es, 
Ger Mulders-Reijers. 

23 april Gerard Velder, Theo Posthuma 

Jaargedachtenis: Hannie van Schaik-

Heitink, Gerrit Lugthart 

30 april Gerard Velder, Theo Posthuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
Doornen van genade 
Een gedicht achterop een bidprentje 
geschreven  
door iemand uit Velp op 25 juni 1945 
 

 
 
Het was een doorn waarop ik trad, 
en angstig keek ik naar het pad. 
Al zoekend of ik er niet vond, 
de doornen die mij had verwond. 
En wederom die scherpe pijn, 
moest dan mijn weg zo doornig zijn? 
't was met een lichte huivering, 
dat ik verder ging. 
 
Toen zag ik dat Gods Vaderhand, 
mijn weg met rozen had beplant. 
En waar mijn voet op doornen trad, 
daar bloeiden rozen op mijn pad. 
Toen weer een doorn mij stak, 
toen hoorde ik Zijn stem die sprak: 
Dit is de weg naar Golgotha, 
hier vloeit de stroom van Gods gena. 
 
De liefderoos in 't purp'ren kleed, 
ontluikt waar Gij op doornen treed. 
De Kerk, de bruid van Christus wacht 
op 't bloeien van de rozenpracht. 
en act de pijn der doornen niet. 
 
Ingezonden door Ida ten Broeke-Derksen 
 
 

Op Witte Donderdag 6 april is er geen 
viering ’s morgens om 9.00 u 
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Concert met talentvolle zussen 

in de Oude Jan in Velp  

VELP - De muzikale zussen Merle en 

Sarah van der Lijke uit De Steeg en 

vriendin Fama Koning vormen samen 

het Ensemble Tryptique en geven op 

zondag 16 april een bijzonder concert 

om 15.30 uur in het Romaanse kerkje 

de Oude Jan in Velp.  

 

Sinds de zusjes Van der Lijke en Fama 
Koning elkaar in 2021 ontmoetten hebben 
ze met veel plezier samengewerkt en 
onder andere optredens verzorgd bij het 
ZOOM-festival in de gemeente Rheden en 
in de grote zaal van Tivoli/Vredenburg in 
Utrecht. Wat de jonge dames ook bindt is 
dat zij alle drie op het Kinder 
Prinsengrachtconcert in Amsterdam 
mochten soleren en als ‘jonge held’ te gast 
waren in het TV-programma Podium 
Witteman.  
 
Voor hun optreden in de Oude Jan 
maakten ze een keuze uit muziekstukken 
‘van over de hele wereld’, uit o.a. Frankrijk, 
Amerika, India en Spanje. Ze spelen solo 
en samen composities van onder andere 
Debussy, Glinka, Piazzolla en Inayat-
Khan.  
 

 
Kerkje De Oude Jan, Kerkstraat 56, 

Velp. 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    

 

Collecte 23 april 

Enkele keren per jaar mogen we als 

locatie het doel van de 1e of 2e collecte 

bepalen. De tweede collecte, altijd voor 

een diaconaal doel, is dan bijvoorbeeld 

voor Hospice Rozenheuvel, of de actie 

Kersttas. Deze keer is de collecte voor 

een ander doel; parochianen zijn 

betrokken bij onderstaande stichting en 

vroegen de locatieraad om eenkeer de 

collecte te mogen bestemmen voor dit 

doel: 

De collecte op 23 april  is voor de Stichting 

SOS-Kayamandi die zich bezig houdt met 

het subsidiëren van een enkele projecten 

in een twee townships in Zuid Afrika: 

- Een drietal kleinschalige weeshuizen  

- een broodproject waardoor aan ca 1250 

kinderen, als ze naar school komen vanuit 

die townships, een ontbijt gegeven kan 

worden.  

 

Deze stichting werkt uitsluitend met 

vrijwilligers dwz iedere euro komt 

daadwerkelijk en rechtstreeks ter goede 

van de projecten.  

Na afloop van de viering is een folder en 

info hierover te verkrijgen achter in de 

kerk. 

De website www.vier.nu is de site van de R.-K. 

Kerk met informatie over de christelijke 

hoogfeesten door het jaar heen. De site ging 

van start met Vier.nu Kerstmis en is nu 

uitgebreid met Vier.nu Pasen.  

http://www.vriendenvandeoudejan.nl/
http://www.vier.nu/
https://www.vier.nu/feestdagen/pasen
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De Raad van Kerken 
Velp/Rozendaal biedt een 
prachtige, inspirerende 
Solotheater voorstelling aan: 
BRONNEN door Kirsten 
Benschop 
 
Bronnen' is een ontwapenende 
theatervoorstelling over verbinding en 
(innerlijke) vrijheid en wat daarbij in de 
weg kan staan. 
Want wij kunnen wel vol zijn van 
klimaatbeheersing, gelijke rechten en 
democratie, maar wat kunnen we met 
deze grote wij-thema’s als we dichtbij 
huis vaak al moeite hebben om samen 
te leven en elkaar te verdragen? 
Onze lontjes worden steeds korter, we 
gaan steeds sneller de barricades op en 
democratie verwarren we met 
persoonlijke vrijheid. Ook de kerk als 
samenbindende factor lijkt verdwenen 
en God deden we misschien wel samen 
met die kerk weg. Onrustig zijn we, 
zoekend en het lijkt of we maar geen 
grond kunnen vinden om in te wortelen. 
In 'Bronnen' gaat Kirsten op zoek naar 
hoe het misschien ook kan. Ze gaat 
hiervoor te rade bij klassieke en 
hedendaagse schrijvers, filosofen en 
religieuzen uit verschillende tradities. 
Wat hebben zij ons vandaag te zeggen 
als het gaat om verdraagzaamheid, 
verbinding en vrijheid? Kunnen zij een 
ander licht werpen? 

 
 

Zondag 23 april 
Grote Kerk (Kerkstraat 32) 
Aanvang 15.00 uur (kerk open 
vanaf 14.30 uur) Toegang is 
vrij; we vragen een vrijwillige 
bijdrage 
 
 
 

 
 

Zondag 16 april’23 zingt het 

Ontmoetingskoor 

Op Zondag 16 april aanstaande, de 2e 

zondag van Pasen, wordt de 

Eucharistieviering begeleid door het 

Ontmoetingskoor, ditmaal met de 

‘Deutsche Messe‘ van Franz Schubert.  

In tegenstelling tot de meeste andere 

gezongen missen is deze voor een 

gemengd koor gecomponeerde mis 

niet in het Latijn, noch uit het Latijn 

vertaald, maar in een geheel eigen 

Duitse tekst geschreven. 

Het Kyrie heet daarin ‘Zum Eingang’, 

gevolgd door het ‘Zum Gloria’. 

Tijdens de voorbereiding van de 

Offerande zal het ‘Laudate Omnes 

Gentes van Taizé’ gezongen worden.  

Met het ‘Zum Sanctus’, het prachtige 

lied ‘Heilig, Heilig, ist der Herr‘, wordt 

het Eucharistisch gebed ingeleid. 

Na de consecratie en het ‘Onze Vader’ 

volgt nog het ‘Zum Agnus Dei’. 

Na de communie-uitreiking wordt met 

het ‘Laudate Dominum’ van Mozart de 

koor begeleiding van deze tweede 

zondag van Pasen gecompleteerd 
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Schrijfactie Amnesty International 

Maandelijks wordt u de mogelijkheid 

geboden deel te nemen aan een online 

actie voor mensenrechten.  

Nederland 

Kleding, elektronica, chocola… achter veel 

producten die wij gebruiken, gaan 

mensenrechtenschendingen schuil: lage 

lonen, lange werkdagen, onveilige 

werkplekken, kinderarbeid of andere 

vormen van uitbuiting. Niemand wil 

meebetalen aan uitbuiting. Maar als 

consument kun je niet voor elk product 

achterhalen of het eerlijk is geproduceerd. 

Daarom ligt er in ons land nu een 

wetsvoorstel klaar, de wet Internationaal 

Verantwoord Ondernemen (IMVO), die 

bedrijven verplicht om serieus rekening te 

houden met mens en milieu. 

Roep de Tweede Kamer op om vóór de 

IMVO-wet te stemmen die moet 

voorkomen dat bedrijven de rechten 

van mensen schenden. 

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

nederland-imvo 

 
 

https://www.amnesty.nl/forms/petitie-nederland-imvo
https://www.amnesty.nl/forms/petitie-nederland-imvo

