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UITNODIGING voor een (vervolg)overleg parochianen uit Oosterbeek
en Doorwerth met het Parochiebestuur over de toekomst van onze locatie. In 2015 publiceerde ons PB het Gebouwenplan 2015–2030. Dat
is inmiddels 4 jaar geleden en het is nu tijd om met elkaar te spreken
over hoe het er nu voor staat. U bent van harte uitgenodigd op woensdag 16 januari 2019 in de Trefzaal (zie Titus Breed).
Molleke Willems (locatieraad Oosterbeek) en
Thom Verlinden (vice-voorzitter PB – Z Titus Brandsma Parochie)

VANUIT DE LOCATIERAAD
Terugkijkend op het afgelopen jaar, is ’t goed een aantal “huishoudelijke” zaken nog eens te benoemen of wat anders te organiseren
zoals ACTIVITEITEN waarvoor de Trefzaal of kerkruimte gebruikt
worden: vriendelijk doch dringend verzoek om ALLE activiteiten met
datum en tijd te noteren op de activiteitenkalender, die bovenaan de
trap naar de etage hangt. Daarbij gaat het om alle samenkomsten
overdag en ´s avonds, ook wekelijkse koorrepetities of kleine vergaderingen, eventueel telefonisch doorgeven via het secretariaat of vanaf
1 januari vastleggen voor de komende periode.
BEZORGING Titus Breed en Bernulphus Tussentijds. Er wordt gewerkt
aan een betere wijkindeling voor het rondbrengen van de kerkbladen.
Na de scheiding eind 2017 tussen bezorging in persoon of digitaal blijken wijken niet logisch qua grootte en/of route. Begin van het nieuwe
jaar hopen we deze indeling meer in balans te hebben.
TREFZAAL INDELING. Na de interne verbouwing en de komst van
Doorwerth zijn de Trefzaal, keuken en ook de bovenetage opnieuw ingedeeld. Na gebruik stoelen en tafels deze terugzetten in de JUISTE
opstelling (zie plattegrond in Trefzaal en keukentje).
En tot slot: de OPENBARE ruimtes achterin onze kerk worden intensief
bezocht en gebruikt; dat is goed want daar is onze kerk tenslotte ook
voor. Wekelijks komt schoonmaakbedrijf van Rees, maar dat blijkt onvoldoende voor een nette huishouding. Laat daarom de Trefzaal en de
keuken netjes achter. In de keuken komt nu een lijstje met attentiepunten (Denk aan...) voor het netjes achterlaten na gebruik!
Veel dank voor ieders aandacht en betrokkenheid, want van een goed
uitziende kerk en bijbehorende ruimten genieten we allemaal!
Namens de locatieraad, Molleke Willems
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VANUIT DE DIACONIE
De verschillende kerken zoeken vanuit de Raad van Kerken steeds
meer naar mogelijkheden om samen te werken in de diaconie. Zo is het
interkerkelijk diaconaal platform ontstaan. Aan dit platform nemen alle
kerken in de gemeente Renkum deel. Recent is hieruit het Interkerkelijk
Diaconaal Noodfonds ontstaan, waar u misschien al iets over hebt gelezen in de plaatselijke nieuwsbladen. Gezamenlijk kun je zo wat daadkrachtiger optreden bij acute nood. De diaconie vanuit de Bernulphus
neemt ook dit jaar deel aan diverse acties in december. Denk aan de
Kerstpakkettenactie (samen met de andere kerken).
Deze actie wordt georganiseerd/gecoördineerd door Frans Kappen. Als
u mensen kent, waarvan u denkt dat zij voor zo’n pakket in aanmerking
komen, wilt u dat dan aan ons doorgeven. Het gaat om alleenstaanden
en gezinnen die rond moeten komen van een minimuminkomen. We
zien de laatste jaren een stijging van het aantal pakketten dat wordt
rondgebracht.
Vanuit de Parochiële Caritas wordt financieel bijgedragen, en er worden weer kerstpakketten, en etenswaren, ingezameld in de verschillende kerken.
Daarnaast is Frans Kappen dringend op zoek naar versterking van de
groep vrijwilligers. Het gaat om chauffeurs die op vrijdag 21 december 8
à 10 pakketten kunnen wegbrengen. En het gaat ook om een enthousiaste vrouw of man die samen met Frans Kappen de coördinatie van
deze actie op zich kan nemen. De actie is te groot (en daarmee kwetsbaar) geworden om dit door één persoon te kunnen laten regelen.
Wilt u meedoen of meer informatie meldt u zich dan bij Molleke Willems
of Antoinet Verborg (telefoonnummer of mail vindt u voorin deze BT).
Ook willen wij zelf, vanuit onze geloofsgemeenschap, aandacht geven
aan mensen die wat extra aandacht, troost of bemoediging kunnen gebruiken. Niet iedereen kan naar de kerk komen en soms raken mensen
uit beeld. Dus weet u iemand waarvoor dit geldt, heel graag een berichtje. Zonder signalen vanuit onze gemeenschap kunnen we veel minder
doen!
Allen een goede decembermaand en een mooie jaarwisseling gewenst!
Antoinet Verborg, pastoraatgroeplid, aandachtsgebied diaconie
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UITNODIGING
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om de ragebol, stofzuiger, veger,
poetsdoek, stoffer of blik ter hand te nemen om onze kerk er weer op z’n
“kerst”best uit te laten zien. We verwachten u op zaterdag 22 december om 9.00 uur; om 11.00 uur stoppen we met onze schoonmaakbeurt.

KINDERKERST
Op maandag 24 december om 16.30 uur is er voor de jongste kinderen een kerstbijeenkomst. We luisteren naar het kerstverhaal, we zingen samen liedjes en natuurlijk gaan we op bezoek in de kerststal.
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BERNULPHUS VERTELT...
Collectanten
Het is 1948.
In de Bernulphuskerk zitten in
een aparte (collectanten)bank,
die met een plaatje is aangegeven, 6 collectanten met zwarte
handschoenen. In de binnenzak van hun prachtig zondagse
pak zit een klein boekje Reglement voor de Heren Collectanten van de
“Sint Bernulphusparochie” te Oosterbeek.
Een aantal van die artikelen uit dit reglement wil ik u niet onthouden:
Artikel 1
In het jaar 1938 werd door de Zeereerw. Heer Bruggeman, pastoor van
de “St. Bernulphusparochie” te Oosterbeek, ten behoeve van de kerk,
een collectantencollege opgericht.
Artikel 2
Dit college stelt zich ten doel, tijdens de Godsdienstoefeningen te collecteren en de Pastoor bij voorkomende gelegenheden behulpzaam te
zijn ter bevordering van orde bij de Godsdienstoefeningen.
Artikel 5
Het lidmaatschap wordt verloren door slecht gedrag of veelvuldig
plichtsverzuim.
Artikel 10
Dienstdoende leden zijn verplicht op Zon- en Feestdagen zwarte handschoenen te dragen.
Artikel 11
Het collecteren moet aanvangen: In de stille H.H. Missen, direct na het
Evangelie, in de Hoogmis na de Credo. De volgende collectanten verlaten de bank, wanneer de eerste collectant de vijfde bank is gepasseerd.
De collectanten voor het rechtse gedeelte der kerk beginnen het eerst.
In het lof moet ongeveer vijf minuten na aanvang met het collecteren
worden begonnen.
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Artikel 13
Er wordt van de leden een contributie geheven van f 0,50 per lid per
maand. Tevens worden de volgende boeten vastgesteld:
1. Bij verzuim van zijn dienstbeurt f 0,50
2. Bij verzuim van de jaarvergadering zonder kennisgeving f 0,25
3. Voor niet dragen van handschoenen f 0,25
Voor zover ik weet geldt bovengenoemd reglement niet meer voor de
huidige collectanten.
KERSTORATORIUM
Op zaterdag 22 december a.s. om 20.00 uur zingt
het Toorop Projectkoor Oosterbeek het Kerstoratorium: "Als appelbloesem in de winter" in onze kerk.
Het koor staat onder leiding van Joep Stappers en
de muzikale begeleiding bestaat uit Annemarie
Zweers (piano), Dick van der Meer (orgel) en Marie
Antoinette van de Kracht en Sabrine Meurs (dwarsfluit).
De tekst wordt voorgedragen door:
Agnes Schaap, burgemeester van de gemeente Renkum en
Hans Lammers, initiatiefnemer van Oase Oosterbeek
De toegang is gratis; na afloop is er een collecte voor het werk van
Oase Oosterbeek
Van harte nodigen wij u uit!
Op de zondagen dat er in onze kerk geen viering is, is er een Eucharistieviering in
Wageningen of een viering in een andere kerk in onze parochie (zie Titus Breed).
Doordeweekse vieringen in de Mariakapel om 9.00 uur:
1ste donderdag van de maand mogelijkheid voor persoonlijk gebed en koffiedrinken
in de Trefzaal.
Alle andere donderdagen van de maand Eucharistie en koffiedrinken in de Trefzaal.
Elke woensdag Taizé Oecumenisch avondgebed om 19.00 uur.

DE KERK IS GEOPEND VAN MAANDAG TOT EN MET
VRIJDAG VAN 9.30 UUR TOT 16.00 UUR EN OP
ZATERDAG VAN 11.00 UUR TOT 15.00 UUR.
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24 DECEMBER KERSTNACHTVIERING MET BERNULPHUSKOOR
Nog een allerlaatste keer komen leden, dirigent en organist van het gemengd St. Bernulphuskoor bij elkaar om de nachtmis in te studeren. Het
Gemengd Koor uit Doorwerth was bereid deze viering dit jaar aan ons
koor te gunnen; een aanbod, dat met beide handen werd aangegrepen.
Omdat het ledenbestand inmiddels flink is teruggelopen, heeft het koor
een beroep gedaan op enkele enthousiaste zangvrijwilligers uit de omgeving, om de groep te komen versterken.
Voor deze gelegenheid heeft dirigent Ed Sanders een van de Mozartmissen uit het repertoire gekozen: de Missa Brevis in D-Dur (KV194).
Het is een van de drie werken, die hij in 1774 op achttienjarige leeftijd
componeerde, bedoeld voor gebruik in de Dom van Salzburg. Het stuk
heeft een opgewekt karakter en werd mede hierdoor al in Mozarts tijd
vaak gezongen.
Naast deze mis hoort u een drietal Engelstalige Carols, t.w. “In the
Bleak Midwinter” van H. Darke, “Nativity Carol” van J. Rutter en aan begin van de viering klinkt “Gabriel’s Message” van D. Willcocks.
Op het orgel speelt Dick van der Meer en een groep strijkmuzikanten
van het Gelders Orkest, maakt deze uitvoering weer compleet.
De Eucharistieviering begint om 22.00 uur. De voorganger is J. Geelen,
studentenpastor uit Nijmegen.
Als aan het eind het slotakkoord van het Transeamus van H. Cuypers
geklonken heeft, stopt een traditie van 133 jaar Latijnse zang in deze
kerk.
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25 DECEMBER KERSTVIERING MET TOOROPKOOR
Helaas kunnen wij met ons koor de Nachtmis in de St. Bernulphus dit
jaar niet verzorgen. Onze dirigent heeft die avond in Dieren de begeleiding van het koor in de kerk in Dieren. Gelukkig dat het voormalig Bernulphuskoor wel kan zingen op deze avond.
“Wij komen tezamen” is een van de bekende Kerstliederen die we samen zullen zingen tijdens de viering op 1e kerstdag. Voorganger is Pastor Guido Dieteren.
Het Tooropkoor zal samen met u, onder begeleiding van dirigent Joep
Stappers en organist Dick van der Meer er een feestelijke viering van
maken.
Naast de bekende kerstliederen zingen we o.a. liederen uit het kerstoratorium “Als appelbloesem in de winter” (hierover meer in dit blad).
En “In the Bleak Midwinter”, een kerstlied overal bekend geworden door
de uitvoering van het Kings College Choir.
Voorts zal de organist de viering weer opluisteren met bekende kerstliederen zoals: “’t Is geboren het God’lijk kind” en “Eer zij God”.
Het koor wenst u een zalig Kerstmis toe!
KERSTPAKKETTENACTIE RAAD VAN KERKEN OOSTERBEEK
E.O.
Stille armoede en eenzaamheid, het komt vaker voor dan gedacht en
daar moet meer aan worden gedaan. Dat is de motivatie voor het organiseren van de Kerstpakkettenactie door de Raad van Kerken Oosterbeek e.o.
Voor de 21e keer wordt door de kerken van Oosterbeek en Doorwerth
kerstpakketten, kerstlekkernijen en geld ingezameld. Van de ingezamelde goederen worden pakketten samengesteld en bestemd voor inwoners die rond of onder het minimum leven en waarvoor Kerst helemaal niet vanzelfsprekend een mooie periode is met gezelligheid,
saamhorigheid en bezinning, laat staan van lekker eten en drinken.
Adressen van deze gezinnen worden strikt vertrouwelijk aangeleverd
door Diaconie, Caritas, of lokale welzijnsorganisaties en hulpverleners.
De groep, die kan worden verrast met een pakket groeit elk jaar, waardoor er ook extra levensmiddelen en lekkernijen moeten worden gekocht. Dat zijn dan vaak spullen die normaal niet op de wekelijkse boodschappenlijst staan, of via een voedselbank worden aangeleverd. Om
de doelstelling van 125 pakketten te halen wordt ook geld ingezameld.
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Elk jaar ondervinden de vrijwilligers vooral veel blijdschap voor het gebaar dat er aan je is gedacht.
Wellicht ontvangt u van uw werkgever ook een kerstpakket dat u best
(deels) weg wilt geven. Of misschien wilt u aan deze actie bijdragen
door een bedrag over te maken om de pakketten nog eens mooi aan te
vullen.
Kerstpakketten of levensmiddelen kunt u inleveren in de hal van de kerken op zondag 16 december, of bij de Vredebergkerk in Oosterbeek op
donderdag 20 december tussen 19.00 en 20.00 uur.
Een donatie kan worden overgemaakt op het IBAN nummer van de
Raad van Kerken Oosterbeek e.o.: NL34INGB 0005270000 onder vermelding van Kerstpakkettenactie 2018. De doelstelling is dit jaar 125
pakketten, en dat is best ambitieus. Helpt u mee?
Contactpersoon: Frans Kappen (kappen@hetnet.nl, 06-13260803)
namens Raad van Kerken Oosterbeek-e.o.

PAROCHIE AGENDA
december
zo 16 14.30
Acc.ver.Oosterbeek
onze kerk
wo 19 19.30
Volkskerstzang
Vredebergkerk
do.20 19.00-20.00 Kerstpakket/levensVredebergkerk
Middelen inleveren
za 22 09.00-11.00 Schoonmaakactie kerk
onze kerk
za 22 20.00
Kerstoratorium: "Als
onze kerk
appelbloesem in de winter"
ma24 16.30
Kinderkerst
onze kerk
ma24 22.00
Kerstnachtviering
onze kerk
di 25 10.00
Kerstviering
onze kerk
januari
wo 16 19.30
zo 27 16.00
februari
wo 13

toekomst Bernulphuskerk Trefzaal
Thee met Thema
Vredebergkerk
(zie Titus Breed)
kopij inleveren

oosterbeek@pztb.nl
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VIERINGEN IN ONZE KERK
Zondag 23 december 4de advent
10.00 uur
Eucharistie
Schola / Jan van Laar

Pastoor H. ten Have

Zondag 23 december 4de advent
19.00 uur
Vesperviering
r
Festival of Lessons en Carols
Projectkoor Oosterbeek

Reverend Geoffry Allen

Maandag 24 december kerstavond
16.30 uur
Kinderkerst

Marja Boere

19.00 uur

Eucharistie
Feniks / Dick van der Meer

Pastoor H. ten Have

22.00 uur

Eucharistie
Pastor J. Geelen
Bernulphuskoor / Dick van der Meer

Dinsdag 25 december 1ste kerstdag
10.00 uur
Woord en communieviering
Tooropkoor / Dick van der Meer

Pastor G. Dieteren

Zondag 30 december
10.30 uur

Titusviering in Wageningen
Laudate / Regina van de Berg

Pastoraal team

Maandag 31 december
19.00 uur

Oudjaar oecumenische viering P. Nissen
Dick van der Meer

Vieringen 2019
Zondag 13 januari
10.00 uur

Woord en communieviering
Tooropkoor / Dick van der Meer

Nico van Schaik
Joost Klopper

Zondag 27 januari
10.00 uur

Eucharistie
De Gave / A. Veldkamp

Pater W. van der Salm

Zondag 10 februari
10.00 uur

Woord en communieviering
Tooropkoor / Dick van der Meer

Hans Lammers

Zondag 24 februari
10.00 uur

Eucharistie
Kleurrijk /eigen

Pater W. van der Salm

Woensdag 6 maart
19.00 uur

Aswoensdag
Samenzang / Dick van der Meer

A. van Wieringen

