Verschijningsdatum Woensdag 7 april 2021
Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl
Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com

Vieringen Salvatorkerk
Zondag 11 april 10.15 uur Eucharistieviering Henri ten Have
Zondag 18 april 10.15 uur Communieviering Guido Dieteren
Zondag 25 april 10.15 uur Gebedsviering Parochiële voorgangers
Reserveren is verplicht: zie bericht op pagina 2

Online vieringen
Livestreamvieringen in de parochie:
Zondag 11 april 10.30 uur
Zondag 18 april 10.00 uur
Klik hier voor het YouTube-kanaal van de
parochie________________________________________
Woensdag 9.00 uur Gebedsviering via Zoom pastor Guido Dieteren
Wil u deelnemen? Stuur dan een mail aan Guido Dieteren

Contact
R.K. Salvatorkerk Veenendaal
Adriaen van Ostadelaan 54
3904 TL Veenendaal
T (0318)512218
E veenendaal@pztb.nl
www.salvatorkerkveenendaal.nl

Kent u parochianen waarvan u weet of vermoedt dat zij geen internet gebruiken of
hebben en dus door ons niet via e-mail bereikt kunnen worden, wilt u dan deze informatie
uitprinten en bij hen in de brievenbus stoppen? Of nog beter: geef het bij hen af. Een
mooi gebaar.

Afscheid pastor Adri van Dijk
Zoals u al in de vorige TitusBreed heeft kunnen lezen,
neemt pastor Adri van Dijk afscheid als
gastvoorganger in onze parochie. Hij zal voor het
laatst voorgaan op Beloken Pasen, zondag 11 april om
10.30 uur in de Antoniuskerk in Ede.
De viering zal via livestream vanuit Ede worden
uitgezonden (in plaats van uit Wageningen). U kunt
ook op een later moment terug kijken.
Jammer genoeg is er door de coronaregels geen
mogelijkheid om een receptie te houden waar u
pastor Van Dijk persoonlijk de hand kunt schudden.
Wel kunt u hem een kaart met een persoonlijke wens
sturen, misschien met een herinnering die u met hem
wilt delen of gewoon een woord van dank voor zijn
jarenlange inzet. Alle kaarten zullen dan in de
afscheidsviering aan hem worden overhandigd.
Livestreamviering aanstaande zondag
De livestreamviering van aanstaande zondag is te
kijken via het parochiële YouTube kanaal. Via deze
link kunt u de viering vinden. De viering start om
10.30 uur.

U kunt uw kaart sturen naar:
pastor Adri van Dijk, p/a Locatie
Katholiek Ede, Stationsweg 112
6711 PZ Ede.

Reserveren voor de kerkvieringen

Geen Bloesembedevaart

Zoals het er nu naar uitziet, moet u zich voorlopig nog blijven aanmelden voor de
vieringen in onze Salvatorkerk. Graag zet ik voor u hieronder de vanaf
nu geldende richtlijnen voor het aanmelden, op een rij:

De Bloesembedevaart in de Mariakerk van Renkum gaat zondag 18 april niet
door. Het pastoraal team en de werkgroep bedevaarten Renkum vinden, dat
de viering binnen de huidige beperkingen niet mogelijk is.

Aanmelden alleen per e-mail
Het is de bedoeling dat iedereen die een viering wil
bijwonen zich aanmeldt via een e mail naar Titus.veenendaal@gmail.com Voor de
zondagvieringen kan dat alleen op de vrijdag voorafgaand aan de zondagviering
en wel vanaf 9:00 uur tot 17:00 uur. Aanmeldingen van vóór dat tijdstip
worden dus niet in behandeling genomen. Later op de dag krijgt u via de e-mail
een bevestiging van uw reservering. Bij géén bericht terug, is een plaatsing helaas
niet meer mogelijk.

Deze bedevaart is in de eerste plaats bedoeld voor ouders en hun kinderen, in het bijzonder de aanstaande eerste communicanten. Met een maximum
aantal van 30 kerkgangers zou maar een beperkt aantal gezinnen de viering
kunnen bijwonen. Het kinderkoor mag niet optreden. Bovendien zou de
processie met bloesemtakken door het Mariapark en het samenzijn-achteraf
onder de huidige maatregelen geen doorgang kunnen vinden.
De parochie zalige Titus Brandsma en het Mariabedevaartoord Renkum vinden
het jammer dat de Bloesembedevaart, die traditioneel het bedevaartjaar
opent, achterwege blijft. De hoop blijft leven, dat bedevaarten naar Maria van
Renkum later dit jaar wel kunnen plaatsvinden.

Heeft u geen beschikking tot e-mail?
Aanmelden via het noodtelefoonnummer 06 – 51 63 98 84 is niet meer
toegestaan. Dit telefoonnummer moet in principe vrij blijven voor de
communicatie die verband houdt met zaken als een ziekenzalving, een overlijden,
het regelen van een uitvaart etc.
Alleen indien men geen e-mail mogelijkheid heeft, mag u zich wel via dat
noodnummer aanmelden voor een viering. U hoort dan meteen of u kunt komen
ja of nee. Aanmeldingen gedaan via de telefoon, e-mail of app van bestuursleden
en/of vrijwilligers van onze locatie, worden vanaf nu dus ook niet meer in
behandeling genomen.
Heeft u vragen?
Hopelijk heeft u begrip voor deze situatie waartoe wij moesten overgaan. Wij
liepen er echt tegenaan dat er véél aanmeldingen via verschillende kanalen
binnenkwamen en ook op verschillende tijden en dagen. Dat werkte zeker
niet bevorderlijk. Mocht u over dit alles nog vragen hebben, neemt u dan contact
op met Cisca Groothedde via ciscaroskamp@hotmail.com of via 0318 - 526 127.
Laten we samen bidden dat deze pandemie snel verleden tijd mag zijn en
dat dan de noodzaak van het aanmelden kan vervallen. Hopelijk worden onze
gebeden hierin verhoord.
Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep.

Je bent geliefd
Met Pasen in zicht en als
afsluiting van de themaserie
‘Van Angst naar vertrouwen’
schreef Erik Rozeman (priester
stagiair) de volgende woorden
in TitusBreed (pagina 4).
“Henri Nouwen zegt dat dit
dezelfde stem is als die over
Jezus gesproken heeft: “Dit is
mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in
wie Ik welbehagen heb”. Het is
dezelfde stem die over Jezus bij
zijn gedaanteverandering op de
berg Tabor heeft gezegd: “Dit is
mijn Zoon, de Welbeminde,
luistert naar Hem.” Het is de stem van God die ook tegen mij zegt: “jij bent
oneindig geliefd”.” Klik hier om naar het hele artikel te gaan.

