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 DIGITALE NIEUWSBRIEF van de Locatie Katholiek Ede                                           

                        behorend  bij  RK Parochie z. Titus Brandsma                                                                                                                                                                                                                                              

NR. 1 - 26 januari 2021 

Contact: nieuwsbrief@katholiekede.nl 

De beheerders :                                                                                                                                                        

Fred Deuning , Toos Ettema en Hanneke van Loo 

Secretariaat: Stationsweg 112, 6711 PZ Ede - tel. 0318 61 06 92 - ede@pztb.nl 

 

Daar is hij dan… een nieuwsbrief van en voor Katholiek Ede,  

Waarom een nieuwsbrief?                                                                                                   

De periode tussen 2 parochiebladen bedraagt ongeveer 6 weken. Ook in die 

tussenliggende tijd zijn er nieuwtjes, weetjes en belangrijke zaken die wij met u willen 

delen. Naast de 2 pagina’s in TitusBreed hebben we natuurlijk ook onze website. 

Maar in de afgelopen maanden, met de steeds veranderde situaties rond het 

Coronavirus, was er duidelijk behoefte aan nog een tussenvorm. Een nieuwsbrief. 

We hebben Fred bereid gevonden om die brief voor ons in elkaar te gaan zetten.            

Er zijn vele vormen van nieuwsbrieven. Voorlopig is deze vorm voor ons een goede 

manier om te beginnen. 

En…. Heeft u belangrijk nieuws dat u met ons wilt delen tussen de 2 parochiebladen 

in?  Laat één van de beheerders het weten.  

En… wij versturen deze brief naar de mensen die zich bij het secretariaat hebben 

aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen. Kent u mensen die dat ook zouden 

willen? Hoort ….zegt het voort !                                                                               

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief is nog steeds mogelijk via: 

nieuwsbrief@katholiekede.nl óf telefonisch via het secretariaat : 0318 610692 
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ATTENTIE !  Laatste nieuws in verband met lockdown 
De aangekondigde LOCKDOWN, mede op verzoek van de Burgemeester van 

Ede, liep tot 19 januari 2021. Nu wordt in navolging van het besluit van RIVM en 

Kabinet die lockdown verlengd t/m dinsdag 9 februari 2021. 

→ Dat betekent, dat alle informatie over H.Missen en vieringen in Ede, o.a. in het 

parochieblad, die betrekking hebben op de periode “half december 2020 tot 10 

februari 2021” komt te vervallen. 

Tip: Houdt de informatie op en bij de kerkdeuren in de gaten.  

Of via de website: katholiekede.nl (klik hier links boven op de ‘home’ knop)  

Op werkdagen kunt u nog steeds van 9.30- 11.30 uur in het Stiltecentrum terecht 

om een kaarsje aan te steken (ivm Corona eerst even telefonisch navragen) 

 

Mist u de vieringen in deze Coronatijd? 

                                                                                                                     

Iedere woensdagmorgen 9.00 uur kunt meedoen met een Zoom-gebedsviering o.l.v. 

Astrid Bulte en Guido Dieteren. U kunt meedoen per computer, laptop, iPad of 

smartphone. U kunt uzelf, per mail, een dag tevoren aanmelden, bij 

Astrid.bulte@gmail.com. U krijgt dan op die woensdagmorgen plm. 08.55 uur een 

mail, met daarin een link om in te loggen. 

 

Voor livestreamvieringen heeft de parochie een YouTube-kanaal: 

https://www.youtube.com/channel/UCepz2Kb5FODYOgFhRTJcm3A .                           

Dit YouTubekanaal kunt u ook bereiken via de website van de parochie: 

https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/  

 

Even bezinnen ........ en dan doorgaan 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is voor de geloofsgemeenschap Ede-Lunteren 

in het voorjaar een rapport uitgebracht met aanbevelingen voor de pastorale en 

bestuurlijke situatie. Naar aanleiding hiervan is pastor Guido Dieteren samen met 

een Edese werkgroep aan de slag gegaan. En er is goed nieuws te melden!              

Op de laatste vergadering van deze werkgroep samen met aspirant-leden hebben 

alle kandidaten aangegeven een functie in locatieraad of pastoraatsgroep op zich te 

willen nemen. De komende periode zullen beide groepen afzonderlijk bij elkaar 

komen om de verdere plannen te bespreken. Zo streven we ernaar dat de nieuwe 

pastoraatsgroep en locatieraad van Ede op korte termijn formeel van start zullen 

kunnen gaan met hun werkzaamheden voor onze geloofsgemeenschap. Na hun 

benoeming zullen de nieuwe mensen aan u worden voorgesteld. 

mailto:Astrid.bulte@gmail.com
https://pztb.us19.list-manage.com/track/click?u=9e9ae4b56c246a8133ad27dc7&id=84b54cf319&e=e02db07db2
https://pztb.us19.list-manage.com/track/click?u=9e9ae4b56c246a8133ad27dc7&id=158c2f0d65&e=e02db07db2
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Meditatie met pianomuziek      

 
Op zondagavond 7 februari 2021 om 19.30 uur is er een 
meditatiemoment in Kerkelijk Centrum Emmaüs. Dit wordt 
georganiseerd in samenwerking met Bespreek het Samen. Andries Scherpenzeel zal 
deze meditatie begeleiden. De vleugel wordt bespeeld door Erik Onnink. 
De meditatie zal te zien en te beluisteren zijn via livestream. U kunt deze vinden op                                           
op de website van Emmaüs, https://emmaus-ede.nl onder viering gemist. 
In deze bijzondere coronatijd waar veel op ons afkomt om ons druk over te maken, 
hebben we steeds vaker behoefte aan een rustmoment. Meditatie is één van de 
manieren om die rust te vinden. Daarbij oefenen mensen in meer bewustwording en 
gaan op zoek naar wie ze diep van binnen zijn. 
Het moment van stilte na de overweging of het luisteren naar muziek tijdens de 
zondagse viering kun je ervaren als een meditatiemoment. Er zijn er verschillende 
manieren om te mediteren. Je kunt het alleen doen of in een groep. Andries 
Scherpenzeel is ervaren in het begeleiden van meditatiebijeenkomsten voor 
groepen. Deze keer zal Erik Onnink improviseren op meditatiemuziek en kun je thuis 
luisteren om zo mogelijk meer innerlijke rust te ervaren. 
 

Op de leeftijd van 100 jaar is overleden dhr. Frans Nicolaas Kok.  

Bij velen bekend vanwege zijn orgelspel in de vieringen op dinsdagochtend; voor 

Corona,altijd in de kapel. Dhr. Kok heeft een hoge leeftijd mogen bereiken. 

We zullen hem missen. Moge hij rusten in vrede. 

 

Zorg voor elkaar… 

Kent u iemand in uw omgeving die langdurig ziek is?                                                                                                         

Ben uzelf, een familielid of bekende tijdelijk of langdurig opgenomen in een tehuis of 

het ziekenhuis? Weet u dat er hulp op een of andere manier nodig is?                                                    

Geef dit dan door aan ons secretariaat.  

En……………….. 

Bent u verhuisd?                                                                                                          

Wilt u een gebedsintentie opgeven?                                                                              

Heeft u informatie nodig?                                                                                                     

Wilt u, na de lockdown, een vergaderruimte afspreken?  

U kunt iedere werkdag van 9.30 - 11.30 uur (telefonisch) terecht op het secretariaat 

van Katholiek Ede: telefoon 0318 – 61 06 92 

https://emmaus-ede.nl/

