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Algemene informatie parochie z. Titus Brandsma gedurende de corona crisis 17-Apr-20 
en alternatieven voor het ontbreken van de publieke liturgische acitviteiten 

houd aub de algemene richtlijnen van het RIVM in gedachten  

 
Kerk 
In Wageningen is de kapel van de kerk elke dag open van 08:30 - 20:00 uur voor gebed en voor het 
aansteken van een kaarsje, behalve als er een opname is van de Heilige Mis. 
 
Live streamed Heilige Mis 
Tot nader order zal er geprobeerd worden de volgende Missen live uit te zenden (en op te nemen): 
 
Dinsdag 19:00 Engels   
Woensdag 09:00 Nederlands liturgie tekst beschikbaar 
Zaterdag 18:30 Nederlands liturgie tekst beschikbaar 
Zondag 10:00 Nederlands liturgie tekst beschikbaar 
Zondag 12:00 Engels  liturgie tekst beschikbaar 
 
U kunt deze missen volgen op: 
De facebook site van de parochie Nederlands Missen https://www.facebook.com/rkpztb/ 
De facebook site van ICC  Engelse Missen  https://www.facebook.com/iccwageningen 
 
Collecte 
Donaties voor de collecte kunnen worden overgemaakt naar: 

rekeningnummer:  NL72 RABO 0156 2767 20 
naam:  Parochie z. Titus Brandsma 

 
Gebedsintenties 
Gebedsintenties kunnen worden doorgegeven aan uw locale secretariaat 

Deadline: woensdagavond 18:00 uur 
(op dat moment zal de mail voor het laatst gelezen worden) 

Graag vermelden:  de intentie, de locatie en om welke Mis het gaat 
Financiële bijdrage: graag overmaken  naar:  NL72 RABO 0156 2767 20 

  naam:  Parochie z. Titus Brandsma 
  
Aanbidding  
In Wageningen is er mogelijkheid tot aanbidding op: Ma-, Woe- en Vrij-morgen van 06:00 tot 8:30 uur 
Dinsdag  van 18:00 uur tot 20:00 uur 
Donderdag  van 15:30 uur tot 18.30 uur 
Zaterdag van 19:45 uur tot 21:45 uur Informatie:  adorationholysacrament@gmail.com 
 
Voedsel voor de voedselbank 
Op momenten dat de kerk of kapel open is, kunt u in Wageningen houdbaar voedsel voor de 
voedselbank doneren: er zullen kratten of manden klaarstaan waar u het voedsel in kunt leggen. 
Bij voorbaat heel hartelijk dank! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebedsintenties aanvragen 

Locatie 
 

Secretariaat (voor gebedsintenties) 

Bennekom 
 

secretariaat@rkkerkbennekom.nl 

Ede Lunteren 
 

ede@pztb.nl 

Oosterbeek Doorwerth 
 

oosterbeek@pztb.nl 

Renkum Heelsum 
 

secretariaat@mariavanrenkum.nl 

Rhenen  

 

secretariaat@gedachteniskerk.nl 

Veenendaal 

 

veenendaal@pztb.nl 

Wageningen info@pztb.nl 
 

Corona crisis coordination point of our Parish, 
location Wageningen  
 

Titus.Wageningen@gmail.com +31 6 16 

Corona crisis coördinatiepunt 
Emailadres 
 

Telefoon 

titus.bennekom@gmail.com 

 

 

06 – 51651736 

titus.ede1@gmail.com 

 

06 – 51676004 

titus.oosterbeek@gmail.com 

 

06 – 40583803 

titus.renkum@gmail.com 

 

06 – 50960603 

titus.rhenen@gmail.com 

 

06 – 30719681 

titus.veenendaal@gmail.com 

 

06 – 51639884 

titus.wageningen@gmail.com 06 – 16777705 
 

Corona crisis coordination point of our Parish, 
location Wageningen  
 

Titus.Wageningen@gmail.com +31 6 16 7777 05 
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