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‘OP DE GOEDE WEG…’ 

Het beeld van het huis op de rotsgrond aan het eind van 
de Bergrede (Matteus 7, 21vv) wordt bij huwelijks -
gesprekken dikwijls beleefd en uitgelegd als een mooi 

beeld wanneer het gaat om het fundament van een 
relatie, van een huwelijk. Het is bovendien een beeld dat 
vol hoop en kracht is als het gaat om de toekomst die 

mensen zich samen dromen. Tegelijk is dit beeld voor 
een doorgewinterde Hollander niet altijd goed voor te 
stellen als je je realiseert hoe wij enkel met klei - en 
zandgronden te maken hebben. Voor Israël was dat wel 

anders met zijn veelal rotsachtige bodem. Duidelijk 
wordt in elk geval zeker dat een huis een stevige 
ondergrond nodig heeft. Iets waar Hollanders al heel lang 

weet van (moeten en kunnen) hebben, omdat we soms 
meters de grond in moeten om huizen en zelfs steden 
stevig op palen te grondvesten. 

Jezus gebruikt dit beeld in de gelijkenis die hij vertelt aan 

het slot van zijn Bergrede. Die toespraak waarin Hij, zeg 
maar, een grondhouding heeft uitgetekend die past bij 
zijn droom van wat Hij noemt: Koninkrijk Gods. U weet 
wel, hoe Hij begint: “Zalig de armen van geest, want aan 

hen behoort het rijk der hemelen, zalig de treurenden...” 
Zalig: of zoals in de Nieuwe Bijbelvertaling staat: 
“Gelukkig ben je…”: ‘wat een geluk als je…’ De Karmeliet 

Huub Welzen, exegeet en wetenschappelijk medewerker 
aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, vertaalde 
deze aanhef van Jezus  met: “Je zit op de goede weg...” 
Een duiding die mij aanspreekt omdat Jezus hier, parallel 

aan ooit Mozes, leefregels, richtingwijzers ten leven aan-
reikt waarmee wij mensen tot onze bestemming kunnen 
komen. Hoe wij met elkaar 'gefundeerd' kunnen leven. 

Want is dat niet juist waar wij allen op z'n tijd naar 
hunkeren: om te midden van alle veranderingen, crises 
en onzekerheden in de wereld en in de kerk, gemangeld 
worden tussen populisme en ideologie, – zoals iemand 

zei: weer 'vastigheid' te krijgen – zodat je leven niet op 
drijfzand is gebouwd? 

Het is alsof Jezus met zijn beeld van het huis dat op de 
rots is gefundeerd, aansluiting zoekt bij die oerbehoefte 

van elke mens. Toen en evenzo vandaag. En in dit verhaal 
zal zeker ook de voor die tijd vervelende polemiek met 
de Farizeeën hebben meegeklonken. Want die waren 

ook bezig met het zoeken naar en verschaffen van een 
fundament. Zij meenden dat te moeten vinden in de 
eeuwenoude wetten van Mozes maar dan vooral in de 
uitwerking daarvan zoals die waren vastgelegd in meer 

dan 600 ge- en verboden. Zij manifesteerden zich als de 

Bijbelvaste fundamentzoekers. Nou, eigenlijk geen 
zoekers meer, maar vinders: zij waren ervan overtuigd 

dat zij dat fundament gevonden hadden. 

Jezus heeft in zijn Bergrede openlijk laten doorklinken 
dat men met deze op de mill imeter uitgemeten 

‘gerechtigheid’ van de Farizeeën niet toe kan; dat er een 
'meer' nodig is. En deze nieuwe en vooral  ANDERE wijze 
van leven sloeg in als een bom, was zo totaal anders, dat 
mensen er enorm door gefascineerd werden. En dan 

komt zo'n verhaal als van die twee huizen keihard aan. 
Want zo scherp spiegelt Jezus het ons wel voor. 

Het fundament waardoor het huis overeind blijft, is niet 
een bepaalde leer of doctrine, niet een belijdenis of nog 

zo’n prachtig geschrift. Het fundament is volgens Jezus 
zelf uiteindelijk het DOEN van wat Hij in zijn Bergrede 
heeft voorgehouden: 

‘Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd. 
Dat woord heeft ons bevrijd, elk ander ons geknecht. 
Geef dat ons niets weerhoudt die lange weg te gaan. 

Dat elk zich nu verstout uw richting in te slaan.’ (GvL 635) 

En daarmee nodigt Jezus ons uit om positie te kiezen: 
ofwel Zijn woorden horen én doen, ofwel horen en níet 
doen. En pas dan wordt zichtbaar of je 'op de goede weg 

zit', of je 'er goed aan toe bent, zalig, gelukkig'. De mond 
vol hebben van God is geen enkele garantie van 
getrouwheid en leven volgens zijn Woorden. Daarom 
eindigt Jezus met een laatste appèl op zijn toehoorders, 

dus ook op mij, op ons: maak die keuze: doen of niet 
doen! En als je doet zoals Hij gezegd heeft, als je doet 
zoals Hij heeft voorgedaan, – zoals in psalm 72 bezongen 
wordt:– 

‘Voor kleine mensen is hij bereikbaar, 
hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 

hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 
Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, Hij zal leven, 

onvergankelijk als de zon…” 

– dan kun je ervan op aan dat het huis overeind blijft, 
onwankelbaar, zoals ook Gods trouw onwankelbaar vast 

zal bli jven staan. Dan zul je ervaren hoe zalig dat is, dat je 
‘op de goede weg’ bent, op Zijn weg voor een gezegend 
en zalig nieuwjaar! 

Pastor Hans Lucassen 
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Agenda 
jan 21 mvr bestuur  

 24 nieuwjaarsreceptie ztb-parochie 
 27 melania drive 

 28 chassidische legenden 
 31 film ‘the way’ wageningen 
feb 4 boekbespreking ‘god?’ heelsum 

 7 film ‘amour’ bennekom 
 14 film ‘monsieur lazhar’ oosterbeek 

 18 mvr bestuur 
 21 film ‘monsieur lazhar’ ede  
 25 pg en mvr bestuur 

 28 film ‘the way’ veenendaal 

Redactie 
Inleveren kopij volgend nummer (Veertig-

dagentijd) tot 14 februari. 

e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl 

Bezorging 
Wim Klunder tel: 0318 632 518 

Advertenties 
Klaas Postma tel: 0318 415 813 
e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl 

Inhoud 
‘Op de goede weg…’ ......................................... 1 

Uit de parochie .................................................. 3 

Vieringen ....................................................... 3 
Presentatieviering Eerste Communie ............ 3 
Tweede collecte ............................................. 4 

Taizé-viering.................................................. 4 
In Memoriam ................................................. 4 

Laatste editie lokaal parochieblad! ................ 5 
Centraal parochieblad .................................... 5 
Kort verslag MVR locatieraad....................... 6 

Verbouwing van de parochiezaal .................. 6 
Nieuwjaarstoespraak Hans Wilmink ............. 7 

Uitnodiging voor kindermusical ‘Mozes’ ..... 8 
Iets voor U? ................................................... 8 
Kerkbalans 2014 ............................................ 9 

Jaarthema: een herinnering ............................ 9 
Filmavonden in 2014 ..................................... 9 

Bespreking boek F.Lenoir: ‘God?’ .............. 10 
Moederretraites 2014 ................................... 10 
Bachcantate.................................................. 10 

Uit kerk en samenleving .................................. 10 
Katholiek Vrouwengilde ............................. 10 

Forum .............................................................. 12 
Volk van God – II ........................................ 12 
God gewijd zonder gelofte .......................... 13 

Gezegend ..................................................... 14 
Parochie informatie ......................................... 15 

Redactie, website en nieuwsbrief 
internet: www.rkkerkbennekom.nl, e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl 

Noot van de redactie bij het centrale parochieblad 

Het centrale parochieblad is er inmiddels; dat wil zeggen: per eind februari zal het eerste nummer feestelijk 
worden gepresenteerd; lees het artikel daarover. In dat artikel leest u ook: “Uw vertrouwde lokale 
parochieblad zal volgend jaar verdwijnen.” Dat ligt voor de hand: er kunnen geen 2 bladen tegelijk doorgaan 
als parochieblad. De redactie van het Blad voor de Katholieken in Bennekom – het huidige parochieblad – 
overlegt met de locatieraad over hoe verder de informatievoorziening van de lokale Bennekomse 
gemeenschap zal worden verzorgd. Alle mededelingen, oproepen, artikelen, etc. kunnen worden ingezonden 
naar het huidige redactieadres: redactie@rkkerkbennekom.nl. 

Nieuwsbrief 

Katholiek Bennekom Nieuws, onze digitale nieuwsbrief, blijft als zodanig bestaan. Daarop kan men zich 
abonneren via www.rkkerkbennekom.nl/nieuws/nieuwsbrief/. Berichten voor deze nieuwsbrief kunnen zoals 
nu worden ingezonden naar het redactieadres redactie@rkkerkbennekom.nl. 

Rooster centrale parochieblad 

 Inleverdatum Verschijningsdatum Thema 
 3 januari 19 januari  Nieuwjaar 
 14 februari 2 maart Veertigdagentijd 
 28 maart 13 april  Pasen 
 9 mei 25 mei  Pinksteren 
 20 juni  6 juli  Zomer 
 22 augustus 7 september Seizoenstart 
 10 oktober  26 oktober Herfst 
 28 november  14 december Kerstmis 

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
http://www.rkkerkbennekom.nl/nieuws/nieuwsbrief/
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
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 ____________________________ UIT DE PAROCHIE ____________________________  
 

Vieringen 
 
 

 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 

19 januari.t/m 2 maart in de MARIA VIRGO 

REGINA kerk in Bennekom 

zondag 19 januari, Eenheidszondag 

10.00 uur: Oecumenische viering in de 

Brinkstraatkerk 

namens onze geloofsgemeenschap gaat 
pastor Hans Lucassen mee voor. 

(in onze kerk is er geen viering) 

zondag 26 januari, 3e zondag door het jaar 

10.30 uur: Eucharistieviering mmv het 

gemengd koor 
voorganger: pater Hans Koenen 

collecte 1: kosten van de viering 
collecte 2: Caritas 

zondag 2 februari, Maria Lichtmis / presen-

tatieviering 1ste H. Communie 

10.30 uur: woord- en communieviering 

m.m.v. het kinderkoor 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 

collecte 2: voor de Voedselbank 

vrijdag 7 februari 

19.30 uur: Oecumenische Vesper 
Aansluitend gelegenheid elkaar te ontmoeten 

zondag 9 februari, Diaconie zondag  

10.30 uur: woord- en communieviering mmv 
ARSIS 

voorganger: mevrouw Riet Kroes 
collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor de bezoekgroep 

zondag 16 februari, LAUDEN viering 

10.30 uur: viering verzorgd door werkgroep 

collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor het Vluchtelingenwerk 

zondag 23 februari, 7e zondag door het jaar  

10.30 uur: Eucharistieviering mmv Schola 
Cantorum 

voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2: Caritas 

zondag 2 maart, 8e zondag door het jaar 

10.30 uur: woord- en communieviering 

m.m.v. het gemengd koor 

voorganger: pastor Yuri Saris 

collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor het Hospice te Bennekom 

Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 
Vieringen verzorgingshuis Machtella/Cornelie 

Iedere 2e zaterdag van de maand, s’middags om 
16.00 uur in verzorgingshuis Walraven. 

Kinderwoorddiensten 

 
febr. 9 Linda / Iti-Marije 

Kom-in-de-kring vieringen 

  
febr. 2 Irene / Iti-Marije 
febr. 9 Marieke/Bernardine 

Rij- en assistentiediensten 
Coordinator A. Meijs, tel: 0318 418 273 

Nora Janssen, Siza Vossenhol, Johanniterlaan 

6, 6721 XZ Bennekom, tel. 0318 414 908, Nora 
zelf 0318 415 381; Regiotaxi 0900 0276. 

jan 26 10.30u  v. Lammeren 0318 415 479 
feb 9 10.30u  Meijs 0318 418 273 
 23 10.30u  v. Oostrum 0318 417 889 

Janine van Schaijk, Tarthorst 6, 6708 JA 
Wageningen, tel. 0317 421 285 

jan 26 10.30u  Heestermans 0318 416 462 
feb 9 10.30u  Breteler 0317 415 588 
 23 10.30u  De Vocht 0318 413 088 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK 

Bennekom, kamer 20; tel. 0318 752 413 
jan 26 10.30u  Schlepers 0318 416 304 
feb 9 10.30u  Baks 0318 418 686 

 23 10.30u  Schlepers 0318 416 304 

Presentatieviering Eerste Communie 
Op zondag 18 mei 2014 is het weer zover: dan 
mogen kinderen die nu in groep 4 zitten van de 
basisschool, hun Eerste Communie gaan doen. 

We hebben inmiddels een groepje van 6 
kinderen die half januari gaan starten met de 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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voorbereiding op de Eerste Communie. Tijdens 
de presentatieviering op zondag 2 februari a.s. 
zullen de nieuwe communicantjes zich voor-

stellen aan iedereen in de kerk. Tevens worden 
voor deze viering de kinderen die afgelopen jaar 

hun Eerste Communie hebben gedaan, uitgeno-
digd om hun eigen symbooltje van hout, dat 
afgelopen jaar in de kerk heeft gehangen, in 

ontvangst te komen nemen. 

Mocht u uw zoon of dochter nog willen 

aanmelden voor deelname aan de Eerste 
Communie op 18 mei a.s., dan kan dat bij 
Christianne Marcelis (tel: 0318 418 347; e-mail: 

marcelis.vanacker@hetnet.nl). 
De werkgroep voorbereiding Eerste Communie 

Tweede collecte 

Tijdens de zondagsviering herdenken we het 
gebaar van breken en delen door Jezus, die zich 

gaf voor ons. Aan het begin van de dienst van 
de tafel stelt de collecte ons in staat om mee te 

doen met dit gebaar, door ook wat van onszelf 
te geven ten bate van anderen. Een collecte voor 
een diaconaal doel past mooi als deel van de 

offerande. 

Een collecte voor onszelf, voor de eigen kerk, is 

dan eigenlijk minder gepast. Toch snapt 
iedereen dat er ook geld nodig is voor het 
gebouw, salarissen van pastores, kosten van 

vieringen en onze bijdrage aan het bisdom. Een 
oplossing was, om dan maar een deel van de 

opbrengst van de collecte ‘af te romen’ voor de 
eigen kerk. Maar dat heeft weer als bezwaar, dat 
het niet helder is. Als er een doel genoemd 

wordt voor de collecte, moet je er op kunnen 
rekenen dat daar al het geld naar toe gaat. 

Vandaar het besluit, op initiatief van de 
pastores, om vanaf 26 januari 2014 twee 
collectes te houden. De eerste is altijd voor onze 

eigen geloofsgemeenschap en kosten van de 
viering. Hiervoor zijn nieuwe, vierkante 

mandjes met de aanduiding KERK. De tweede, 
in de vertrouwde groene mandjes, is altijd voor 
een diaconaal doel. Helemaal. En u hoeft 

voortaan niet meer apart voor uw boekje te 
betalen, dat kan voortaan in de eerste collecte. 

Diaconale doelen voor de tweede collecte 
worden voorgesteld door het diaconieberaad van 
onze geloofsgemeenschap, met werkgroepen als 

MOV, Caritas en bezoekgroep. In maart 
bespreken we het collecterooster voor de tweede 

helft van 2014. Heeft u suggesties voor een 

diaconaal collectedoel? Laat het ons weten. Er 
zijn ook ‘verplichte’ doelen vanuit het bisdom, 
zoals Memisa. De locatieraad stelt het 

definitieve rooster vast. 
Laurens Beerepoot, namens diaconieberaad, 

mede namens de locatieraad 

Taizé-viering 
Op vrijdag 7 februari 2014 wordt om 19.30 uur 

een Taizé-viering gehouden in de Katholieke 
Kerk aan de Heelsumseweg in Bennekom, een 

moment van stilte en bezinning voor een ieder 
die daar behoefte aan heeft. Een Taizé-viering 
bestaat uit het samen zingen van eenvoudige 

liederen die enkele keren worden herhaald, 
meditatieve stilte, lezingen en gebeden, alles 

volgens de traditie van de oecumenische 
kloostergemeenschap van Taizé, Frankrijk. 
Taizé-vieringen worden over de hele wereld 

gehouden en bezocht door mensen uit diverse 
christelijke geloofstradities. 

Na de dienst is er, zoals dat ook in Taizé de 
gewoonte is, gelegenheid om in de kerk nog 
enkele liederen te zingen met het koor (of 

daarnaar te luisteren) en is er de mogelijkheid 
elkaar te ontmoeten tijdens de koffie in de 

Parochiezaal van de kerk. Allen van harte 
welkom! 

In Memoriam 
Op zaterdag 30 november 2013 is Christel 't 
Hart overleden. Christel werd 10 mei 1966 

geboren in Den Haag, waar zij op school ging 
en opgroeide. Haar leven is nooit gemakkelijk 
geweest. Ze leed haar hele leven aan het 

syndroom van Marfan, een aangeboren aandoe-
ning aan het bindweefsel. Lopen was altijd al 

moeilijk. In 1993 kreeg ze er een probleem bij. 
In Scheveningen zakte ze door het trottoir. Door 
deze val kreeg ze posttraumatische dystrofie. 

Eerst in een voet, daarna in haar been en later in 
haar rechter schouder. Met lopen was het direct 

afgelopen. Haar leven veranderde daardoor van 
de ene op de andere dag. Ze kon haar opleiding 
tot administratief medewerker niet meer 

afmaken en kwam in een verpleeghuis in Den 
Haag terecht. Gelukkig kon ze het verpleeghuis 

inruilen tegen een woning in het Siza-dorp in 
Arnhem. De afgescheidenheid van het Siza-dorp 
en de ontbrekende contacten met de gewone 

bevolking lieten Christel uiteindelijk in 
Bennekom terechtkomen, in de Schoolstraat. 

Hier werd ze ook lid van onze parochie en nam 
ze graag deel aan onze vieringen totdat de zorg 

mailto:marcelis.vanacker@hetnet.nl
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het niet meer mogelijk maakte onze vieringen 
op tijd te halen. In 2005 was ook het zitten in 
een rolstoel niet meer mogelijk. Christel was 

aangewezen op haar bed en op tientallen 
verzorgers die haar jarenlang hebben verzorgd 

en geholpen. Haar leven vol ziekte weerhield 
haar niet dingen te ondernemen. In 2009 rondde 
ze de opleiding Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening af. Ze richtte de Stichting Hart 
voor een beperking op, waarmee ze lotgenoten 

een platform wilde bieden. Christel kwam op 
voor haar rechten en voor die van haar 
lotgenoten. Vanuit haar bed liet ze nadrukkelijk 

van zich horen, in krantenartikelen en op tv. 
Ook hield ze de regie over haar eigen zorg. Zij 

koos haar eigen team uit en gaf op haar wijze 
mensen een nieuwe kans en de mogelijkheid 
zich te ontwikkelen. 2010 verhuisde ze naar de 

Hendrik van Poelwijcklaan in Bennekom. Haar 
droom van een eigen tuin was werkelijkheid 

geworden. Het vele liggen leidde echter 
langzaam tot steeds meer ongemakken. Dit 
najaar werd duidelijk dat ze vanwege 

bijkomende complicaties niet lang meer zou 
leven. Ze had nog zo veel plannen. 30 november 

overleed ze in haar slaap, in haar eigen woning, 
tot het einde met liefde verzorgt door haar team. 

Op 7 december namen we afscheid van Christel 

in de Sint Alexander kerk in Bennekom. Ze 
kwam daar graag op vrijdagochtend naar de 

orgelmuziek luisteren. En we namen afscheid in 
het crematorium in Ede met familie, vrienden en 
haar team, dat haar daar voor het laatst 

omringde. We zullen haar herinneren als een 
sterke, krachtige vrouw die wist wat ze wilde. 

Ze genoot van het leven en ze leerde haar 
omgeving dat je nooit moet opgeven. 

Laatste editie lokaal parochieblad! 
Dit is de laatste uitgave van het vertrouwde 
parochieblad dat vanuit uw lokale geloofs-

gemeenschap bij u wordt bezorgd. In de vorige 
uitgave kon u een uitvoerige beschrijving lezen 
over de invoering van één gezamenlijk 

parochieblad voor de gehele Titus Brandsma-
parochie. De eerste uitgave van dit nieuwe blad 

zal begin maart 2014 verschijnen. Natuurlijk 
blijft u daarin informatie vinden over uw eigen 
geloofsgemeenschap, verzorgd door uw eigen 

lokale redactie. Maar er wordt ook aandacht 
besteed aan alles wat parochiebreed zowel 

pastoraal als bestuurlijk van belang kan zijn. 
Daarnaast geeft het nieuwe parochieblad u zicht 

op pastorale activiteiten en ontwikkelingen 
binnen de andere geloofsgemeenschappen in 
onze parochie. Kortom, u vindt er de inspiratie 

om (nog) meer het Titus Brandsmagevoel te 
ervaren in verbondenheid met de andere 

geloofsgemeenschappen. De eerste uitgave van 
het nieuwe parochieblad zal op feestelijke wijze 
op donderdag 27 februari a.s. in Wageningen 

ten doop worden gehouden. Nadere informatie 
daarover volgt nog. We spreken nu alvast onze 

hartelijke dank uit aan allen die hebben 
meegewerkt en aan allen die nog meewerken 
aan de voorbereidingen en de uitvoering van dit 

project! De naam van het parochieblad blijft nog 
even een verrassing! We vertrouwen er op dat 

alle parochianen en alle anderen die 
belangstelling hebben voor wat er in de parochie 
aan de orde is het blad met plezier zullen lezen. 

Guido Dieteren (namens het pastoraal team) 
Kika IJsselmuiden (namens het 

parochiebestuur) 

Centraal parochieblad 
Er komt een centraal parochieblad voor de hele 

Titus Brandsma parochie. Zoals U heeft kunnen 
lezen, zullen de lokale parochiebladen daarmee 

ophouden te bestaan. 

Wat gaat dat beteken voor dit blad? De 
locatieraad MVR wil het huidige blad voort-

zetten als een Nieuwsbrief voor de MVR 
geloofsgemeenschap. De precieze inhoud van 

deze nieuwsbrief zal de komende tijd ingevuld 
worden. Op 13 januari zullen wij daartoe een 
bijeenkomst hebben met de redactie van dit 

blad. 

Daarnaast wordt Henny de Nijs contactpersoon 

communicatie voor onze locatie naar het 
centrale parochieblad. Wij vinden dat wij dit 
centrale parochieblad moeten omarmen. Het 

gaat aan de ene kant om communicatie van de 
gehele parochie naar ons toe, maar wij kunnen 

het ook omgekeerd benutten. Dit hoeft niet te 
betekenen dat wij onze identiteit moeten 
inleveren. Laten wij onszelf blijven, maar wel 

met de blik naar buiten en open staan voor wat 
er om ons heen gebeurt en waar wij er wat aan 

kunnen hebben (of wat anderen van ons kunnen 
leren). 

MVR bestuur 
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Kort verslag MVR locatieraad 
In de MVR locatievergadering van december 
zijn onder meer de volgende punten aan de orde 

geweest: 
1. Verbouwing Parochiezaal. Zie elders in dit 

blad. Het verdere proces gaan wij samen met 
het Titus Brandsma bestuur oppakken en 
over niet al te lange tijd willen wij een open 

MVR vergadering hierover houden. 
2. Het centraal parochieblad. Zie ook elders in 

dit blad. Het centrale parochieblad komt er. 
Wij zullen daarnaast nog een eigen nieuws-
brief uitgeven.  

3. Er is een managementgesprek geweest met 
een delegatie van het parochiebestuur. De 

voortgang is besproken en het parochie-
bestuur heeft haar waardering voor onze 
geloofsgemeenschap uitgesproken. Dit mana-

gementgesprek zal jaarlijks gehouden 
worden. 

4. De 2de collecte. Dit initiatief van de pastores 
om elke week een extra collecte met een 
diaconaal doel te houden is van harte 

ondersteund door de locatieraad. Deze 2de 
collectie zal worden ingevoerd vanaf 19 

januari. Het diaconaal doel zal soms voor 
binnen, maar vaker voor buiten onze eigen 
geloofsgemeenschap zijn. We kunnen dit als 

MVR zelf bepalen. 
5. Het onderhoudscontract met de printer die 

wij nu gebruiken zal worden verlengd. 
6. Wij hebben de speerpunten voor het komen-

de jaar vastgesteld. Deze zijn: 

• De uitbreiding van de Parochiezaal; 
• Tenminste 1 van de punten uit de inven-

tarisatie van het Catecheseberaad uitwerken 
(waarschijnlijk een avond over Kinder-
bijbels met Toos Jurrius, bij voorkeur 

parochiebreed); 
• Naast de bijeenkomsten voor mensen die 

ouder zijn dan 80 jaar, ook 2x per jaar iets 
organiseren voor ouderen tussen de 70 en 
de 80 jaar. Het Diaconieberaad wordt na 9 

februari (Diaconiezondag) bijeen geroepen 
om o.a. hierover te overleggen en met een 

voorstel te komen. 
• 8 maart is er een dag over Duurzaamheid en 

Fairtrade in de Brink. Hans Lammers zal 

daar ook bij aanwezig zijn; is er erg 
enthousiast over. 

De MVR locatieraad 
 

Verbouwing van de parochiezaal 
In december hebben wij gesproken met een 
delegatie van het Titus Brandsma Parochie-

bestuur over ons plan voor het vergroten van 
onze parochiezaal. In grote lijnen omvat het 

plan dat de parochiezaal als het ware vier meter 
verder de ‘tuin in komt’. Daarnaast zullen de 
keuken en de toiletten aangepast worden. 

Het parochiebestuur zal haar medewerking 
verlenen bij de verdere uitwerking. Er zal eerst 

een gebouwenplan komen met daarin het 
onderhoud voor de komende jaren, vervolgens 
zal het plan verder uitgewerkt moeten worden 

en voorgelegd aan het Bisdom voor 
toestemming. 

Wij zullen doorgaan met het werven van 
fondsen voor de verbouwing. In het geheel zal 
50% van de kosten geworven moeten worden. 

Eerder is in dit parochieblad aangegeven dat wij 
in januari een open parochievergadering over dit 

onderwerp zouden houden. Dit zullen wij 
verschuiven naar een later tijdstip. Wij zullen U 
daarover op de hoogte houden. 

MVR Locatieraad 

 

 

De Locatieraad en de Pastoraatsgroep MVR 
nodigen U allen van harte uit voor de 

Nieuwjaarsreceptie van de Zalige Titus Brandsma 
Parochie, die wordt gehouden op 

Vrijdag 24 Januari 2014, 19:30 uur in onze Maria 
Virgo Regina kerk 

Deze nieuwjaarsreceptie zal beginnen met een 
sobere, meditatieve viering die geleid wordt door 
het gehele pastoraal team van de parochie. Er zal 

gezamenlijk gebeden worden. Dan zal het 
pastoraal team de plannen voor 2014 presenteren 
en zal de vicevoorzitter van het parochiebestuur, 

de heer Jack Peerlings, zijn nieuwjaarsrede 
houden. 

Dan zal er koffie zijn en zal het glas geheven 
worden op het nieuwe jaar. Er is dan volop 

gelegenheid om het zTB bestuur, het team en 
diverse mensen van onze zTB parochie te 

ontmoeten. 
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Nieuwjaarstoespraak Hans Wilmink 

Beste Parochianen, 

Op 17 december hadden wij als locatieraad een 

managementgesprek met de vicevoorzitter en de 
verantwoordelijke voor gebouwen van het Titus 

Brandsma parochiebestuur. Het gesprek ging 
eerst over de zorgen binnen de Titus Brandsma 
parochie. Zorgen om teruglopende aantallen 

parochianen en teruglopende inkomsten via de 
kerkbalans. Vervolgens ging het over onze 

geloofsgemeenschap. En dat geeft hoop.  

Terugkijkend is in 2013 veel gebeurd met de 
enthousiaste inzet van U allen. Ook voor 2014 is 

er een aantal nieuwe plannen. Zo gaan wij 
verder met het plan voor vergroten van onze 

parochiezaal. Ook is er het idee om een 
diaconieproject op te starten en komt er een 
avond over kinderbijbels. Ook willen wij verder 

werken aan duurzaamheid binnen onze kerk, 
maar ook met andere kerken. Daarnaast zijn er 

natuurlijk onze wekelijkse vieringen. Deze 
vieringen vormen de kern van onze geloofs-
gemeenschap. Het bijeenzijn, het bezinnen, het 

vieren en dat met een vaste regelmaat, elke 
zondag op een vast tijdstip. 

Het parochiebestuur is erg tevreden over onze 
geloofsgemeenschap. Zij wil ook van harte 
meewerken aan onze plannen voor het vergroten 

van onze parochiezaal. Ook onze andere 
plannen juicht het parochiebestuur toe, waarbij 

het wel belangrijk wordt gevonden dat deze 
plannen een betekenis hebben voor andere 
geloofsgemeenschappen. 

Verder komt er een centraal parochieblad. Dat 
betekent dat ook U een zalig Titus Brandsma 

parochieblad in de bus zult krijgen. Wij zullen 
daarnaast nog een papieren nieuwsbrief uit-
geven met daarin lokale zaken voor onze 

geloofsgemeenschap. Hoe die er precies gaat 
uitzien wordt de komende tijd verder 

uitgewerkt. 

Het centrale parochieblad is met name een 
middel om als gehele Titus Brandsma elkaar 

beter te leren kennen en te weten wat er elders 
aan activiteiten zijn. Dit werkt twee kanten op: 

enerzijds kunnen mensen van andere geloofs-
gemeenschappen naar onze activiteiten komen, 
of wij kunnen naar activiteiten die wij niet 

hebben maar elders zijn. Ik vind dan ook dat wij 
het centrale parochieblad moeten omarmen. 

Daarnaast moet er een spreekbuis blijven voor 
zaken die ons lokaal bindt. 

Zien wij elders een teruglopend aantal kerk-

bezoekers, bij ons is dat vooralsnog niet het 
geval. In december konden wij vaststellen dat 

de bezoekersaantallen aan onze vieringen gelijk 
zijn aan de aantallen die wij hadden in 2010. Dit 
ligt steeds rond de 100, met een variatie van 80 

naar ruim 200. Dit is verheugend en geeft ons 
ook hoop. 

2013 was een jaar van hoop. Hoop dat het wel 
weer goed komt met ons katholieke geloof en 
ook hoop dat de toekomst voor onze geloofs-

gemeenschap mooi blijft. Onze paus Franciscus 
geeft ons nieuwe hoop. Zijn frisse aanpak en 

zijn nadruk op soberheid en dicht bij de mensen. 
Soberheid, ik hoop dat dit omarmd wordt als 
een nieuwe deugd. Het is onze verantwoorde-

lijkheid om niet te verspillen en duurzaam te 
handelen. Laat onze Kerk daarin een voorbeeld 

worden. Het gesprek dat wij hadden met het 
parochiebestuur gaf ons hoop. Het idee dat wij 
samen moeten werken aan een zo goed mogelijk 

organisatie en dat mensen zich thuis gaan 
voelen bij ons geloof. Ook het idee dat geloofs-

gemeenschappen best verschillend mogen zijn, 
maar dat je ook van elkaar kunt leren. 

In het afgelopen jaar heeft het college van B&W 

besloten onze kerk aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. Ook dit geeft hoop. 

Aan de ene kant de subsidies die er zijn voor het 
onderhoud, aan de andere kant dat onze mooie 
kerk behouden blijft. 

Al met al kunnen wij terugkijken op een mooi 
jaar. Ik hoop dan ook dat 2014 voor onze 

geloofsgemeenschap weer een mooi jaar zal 
worden. Ik zal terugtreden als voorzitter van de 
Locatieraad. Peter Wijngaard zal vanaf vandaag 

Uw nieuwe voorzitter zijn. Ik heb sinds 2007 
Uw voorzitter mogen zijn. Het was een mooie 

periode, er is veel gebeurd, waaronder een mooi 
Liturgisch Centrum. Ik ben U erg dankbaar dat 
ik dit heb mogen doen. Ik dank vooral alle leden 

en oud-leden van de locatieraad. Wij waren een 
echt team en ik was blij daar deel van te mogen 

zijn. 

Ik wens Peter een hele goede tijd toe. Ik wens U 
allen een zalig 2014! 

Hans Wilmink 
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Uitnodiging voor kindermusical ‘Mozes’ 
Weten jullie het nog? Een jaar geleden heeft een 
grote groep kinderen uit onze parochie een 

onvergetelijke dag beleefd door te spelen in de 
musical ‘David en Goliath’. Waren jullie daar 

ook bij? Ook de vele toeschouwers hebben 
genoten en konden niet geloven dat zo’n mooie 
musical in maar één dag geoefend was. 

Ook dit jaar organiseert de z. Titus Brandsma-
parochie weer een musical voor jullie! Ben je 

tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou leuk een 
keer te schitteren in een musical als zanger, 
danser of acteur? Meld je dan aan en doe met 

ons mee. Op zaterdag 29 maart verzorgt 
theatergroep ‘De Vliegende Speeldoos’ een dag 

vol verhalen, oefeningen, spel, muziek en dans, 
en ’s avonds wordt de musical opgevoerd voor 
al jullie ouders, opa’s en oma’s, familie en 

iedereen uit onze parochie die wil komen 
kijken. 

De musical gaat over Mozes die een hele 
bijzondere en belangrijke opdracht krijgt. Wij 
gaan spelen en zien wat er dan allemaal met 

hem gebeurt. De dag begint om 13:00 uur voor 
kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen van groep 

1 & 2 worden om 15:00 uur verwacht. De 
voorstelling van de musical begint om 19:00 uur 
en zal tot ongeveer 20:15 uur duren. De hele 

dag vindt plaats in de St. Jozefkerk in Heelsum, 
het adres is Kamperdijklaan 2. 

Wil je meedoen? Er is plek voor 50-120 
kinderen, dus reageer op tijd. Je kunt je 
aanmelden door een mailtje te sturen naar: 

titusbrandsmamusical@gmail.com. Vermeld in 
dit mailtje: 

- Naam 
- Leeftijd (op 29 maart) 
- Groep basisschool 

- Woonplaats 
- Telefoonnummer 

- Emailadres 
Alle informatie in het 

kort: 

Op zaterdag 29 maart 
organiseert de parochie 

een kindermusical over 
Mozes. 

Er is plek voor 50-120 kinderen uit de hele 

parochie, in de leeftijd 4-12 jaar. 

De locatie van voorbereiding en opvoering is 

Kamperdijklaan 2 te Heelsum. 

De dag begint om 13:00 uur voor groep 3 t/m 
8, en om 15:00 uur voor groep 1 & 2. 

Om 19:00 uur ’s avonds wordt de musical 
opgevoerd. 

Hopelijk tot ziens! 

Musical werkgroep Heelsum, Doorwerth, 
Oosterbeek en Renkum 

Pastoraal werker Yuri Saris 

Iets voor U? 
Ook in het nieuwe jaar zijn we er weer! 

Bedankt: 

* Onze voorzitter Hans Wilmink. 

Hans: bedankt voor al je inzet in 
de afgelopen 6 jaar. We proberen 
het samen te vatten: bedankt voor 

het leiden van onze vergade-
ringen, je intro’s, je strakke 

planning (stipt om 22.00 uur 
klaar!), het altijd weer positief (!) tot een 
oplossing komen, je constructieve houding 

richting andere locaties en bestuur, het altijd 
benadrukken van “het proces”, je zorg voor 

transparante communicatie binnen onze locatie 
en daarbuiten, je interesse in het “overige reilen 
en zeilen” na afloop van de vergadering, en de 

prachtige vergaderlocatie in het binnenveld (!). 
Kortom: bedankt voor alles. Geweldig ook dat 

er al een nieuwe voorzitter is: Peter Wijngaard. 
Peter: welkom!! 
* José van der Meulen. José stopt als lid van de 

locatieraad. José: grote dank voor je enthousi-
asme en altijd weer frisse ideeën voor onze 

locatie, variërend van een totaal nieuwe opzet 
van de vrijwilligersmiddag (BBQ, high tea) en 
het peilen van behoeftes op gebied van 

catechese, tot nieuwe programma’s voor de 
KathoKids en het steeds mooier maken van hun 

verbeelding met Sint Maarten (meer dan 30 
ridders en engelen afgelopen jaar!). We zullen 
je missen!! (ook je mooie gezang bij de 

volgende MinderBroeder-act..)! Bedankt! 
* Marian Bolscher stopt als lid van de 

pastoraatsgroep. Marian: bedankt voor 22 jaar 
pastorale zorg met hart en ziel!! Bedankt voor 
het zien en horen binnen onze locatie; de grote 

dingen maar vooral ook de kleine. Een groot 
DANKjewel hiervoor vanuit de hele locatie!!  

* Bets Oostrom. Dank je wel voor het coördi-
natiewerk van de bezoekgroep én de kerst- en 
paasattenties voor de zieken. Een erg belang-

rijke en zeer gewaardeerde activiteit binnen 

mailto:titusbrandsmamusical@gmail.com
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onze locatie. Bedankt voor al je inzet! Heel fijn 
dat je bezoekster wilt blijven. 
 

VACATURES 

* Locatieraad. We zoeken versterking voor 
onze locatieraad. Gaat het vitaal houden van 

onze locatie je aan het hart? Vanuit de 
locatieraad kun je hier mede de koers voor 
bepalen! Vraag gerust om meer informatie.  

* Pastoraatsgroep. Als lid van de pastoraats-
groep ben je aanspreekpunt voor pastorale zorg 

 de kern van ons geloof. We leggen graag uit 
wat lid zijn van de pastoraatsgroep verder 

inhoudt. 

Werkgroep Attent op talent 
(Marian Bolscher, Truus Appelman, José van 

der Meulen, Miranda Meuwissen) 

Kerkbalans 2014 
Deze maand wordt de enveloppe voor de 
Kerkbalans 2014 weer bij u bezorgd. Uw 
jaarlijkse Kerkbijdrage wordt besteed aan de 

vele activiteiten van onze lokale geloofs-
gemeenschap Maria Virgo Regina en aan de 

algemene kosten van de zalige Titus Brandsma 
Parochie waarvan wij deel uitmaken. Algemene 
kosten zoals salariskosten van de pastores, 

bijdrage aan het bisdom, grootonderhoud van 
gebouwen, administratie kosten, energie en de 

bijzondere activiteiten die ook dit jaar weer voor 
de gehele parochie georganiseerd worden. 

Op de bijgesloten antwoordstrook kunt U 

aangeven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan 
de activiteiten van onze kerk. U kunt deze 

strook in de eveneens bijgesloten antwoord-
enveloppe doen, liefst al voordat de kerkbalans-
vrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u 

de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, 
ondanks de winterse koude en donkere avonden, 

belangeloos voor onze geloofsgemeenschap 
uitvoert. 

Legt u de enveloppe met de antwoordstrook dus 

klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank! 
Arend Jan Nell, penningmeester MVR 

Bennekom en Nico Kamstra, administrateur 
Kerkbalans 

Jaarthema: een herinnering 
De werkgroep jaarthema organiseert rondom het 
jaarthema ‘Wat bezielt mij, wat bezielt ons?’ 

diverse activiteiten. Ze staan ook in het 
jaarthemaboekje. Een keuze uit het programma: 

 Op dinsdag 4 februari 20.00 is er in Heelsum 
een boekbespreking o.l.v. pastor Hans 

Lammers. Het is ‘t boek ‘God?’ van Frédéric 
Lenoir. Als u snel bent, kunt u nog meedoen! 

 De filmcyclus: zie verderop in dit blad. 

 Op zondag 23 maart start in Rhenen de Mid-
vastenwandeling. In het volgende parochieblad 

staan de nadere gegevens. 

 En, niet te vergeten de grote meezingdag in 

Rhenen op 12 april. In een dag instuderen en 
uitvoeren. Alles daarover staat in het vorige 

parochieblad.(van december-januari). Ook de 
te zingen liederen staan daar in. U kunt zich 
nog opgeven! 

 Op zondag 18 mei is de zgn. Tituswandeling 
in Nijmegen. Vooraf doen we mee met de 

viering. 

U kunt deze items misschien nu al in uw agenda 

noteren. De adressen van de eventuele locaties 
staan achterop de jaarthemaboekjes. Die boekjes 
liggen achter in de kerk. 

Met vriendelijke groet, de werkgroep jaarthema 

Filmavonden in 2014 
In diverse geloofsgemeenschappen zijn ook dit 
jaar weer filmavonden. Alle avonden worden 
ingeleid en nabesproken door Yuri Saris. Start 

van alle films is om 19.30uur. Om 19.00u. staat 
de koffie klaar. 
1. vrijdag 31 januari in Wageningen. St. 

Johannes de Doperkerk. Locatie: De Verrijze-
niszaal, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen. 

Film: The Way. Regie: Emilio Estevez. Een van 
de bekendste christelijke bedevaartsoorden ter 
wereld is Santiago de Compostella in Spanje. 

Volgens de overlevering de rustplaats van de 

apostel Jacobus. De weg er naartoe de 

Camino wordt jaarlijks door duizenden 
pelgrims bewandeld. Schrijver/regisseur/acteur 

Emilio Estevez wilde al langer een film maken 
over de Camino, nadat zijn vader, Martin Sheen 

en zoon Taylor Estevez de route hadden 
afgelegd. Daarom is het passend dat beiden 
betrokken waren bij de totstandkoming van de 

film. Prachtige sfeerbeelden met een ijzersterke 
soundtrack. 

2. vrijdag 7 februari in Bennekom. RK. kerk 
Maria Virgo Regina. Locatie: Parochiezaal, 
Heelsumseweg 3, 6721 GP Bennekom. Film: 

Amour. Regie: Michael Haneke. Wat gebeurt er 
precies, wanneer ziekte toeslaat en de dood 

dichterbij sluipt? Wat blijft er nog over van 
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liefde, verbondenheid en identiteit? Het zijn 
confronterende vragen, die door Haneke zonder 
omwegen worden opgeworpen. Amour is een 

film met een confronterend onderwerp. De 
vertelwijze is rustig en mild. 

3. vrijdag 14 februari in Oosterbeek. St. 
Bernulphuskerk. Locatie: Trefzaal (Ingang kerk) 
Utrechtseweg 129, 6862 AG Oosterbeek. Film: 

Monsieur Lazhar. Regie: Philippe Falardeau. 
Het lijkt een normale schooldag op een 

basisschool in Montreal, Canada. Kinderen 
spelen in de sneeuw, hebben plezier en er lijkt 
geen vuiltje aan de lucht. Tot de kleine Simon in 

de pauze even terug naar binnen gaat om de 
schoolmelk te halen. Hij gaat richting de klas, 

kijkt door de deur en ziet zijn lerares. Ze heeft 
zelfmoord gepleegd. Een dramatisch begin. 
Monsieur Lazhar moet de juf gaan vervangen. 

Hoe doet hij dat? 

4. vrijdag 21 februari. –onder voorbehoud! 

Film: Monsieur Lazhar. Locatie: St.Antonius 
van Paduakerk, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede 

5. vrijdag 28 februari in Veenendaal. 
Salvatorkerk. Film: The Way. Locatie: 
Parochiezaal. Adriaan van Ostadelaan 54, 3904 

TLVeenendaal. 
Werkgroep Jaarthema 

Bespreking boek F.Lenoir: ‘God?’ 
door pastor Hans Lammers 

Lenoir heeft een hele weg afgelegd op zoek naar 

God en daarbij afscheid genomen van 
instituties, regels, dogma’s en vaste rituelen. Als 

God bestaat, waarom is hij dan onzichtbaar? 
Wanneer duiken de eerste goden op in de 
geschiedenis? Hebben joden, christenen en 

moslims het over dezelfde God? Is God een 
persoon, een energie of een scheppingsprincipe? 
Toch noemt hij zich bewust christen omdat hij 

in het evangelie iets gevonden heeft dat hem 
raakt. Lenoir houdt een meeslepend betoog 

zonder dat hij de feiten uit het oog verliest. 
Datum: dinsdag 4 februari 2014, 14.00 uur; 
Plaats: R.K. kerk Heelsum, Kamperdijklaan 2. 

God? Frédéric Lenoir, Ten Have Utrecht 
2013, ISBN 9789079001316, € 19,95. 

Jaarthema: Wat bezielt mij? Wat bezielt ons? 

Moederretraites 2014 
‘Moge de God van de hoop u vervullen met alle 

vreugde en vrede in het geloven.’ (Romeinen 15,13) 

Drie korte stille retraites in de vastentijd, 

speciaal voor moeders. 
Waar? In het klooster van de Missiezusters 

van het Kostbaar Bloed te Aarle-

Rixtel. 
Wanneer? 7 tot  9 maart 2014 

 21 tot 23 maart 2014 
 28 tot 30 maart 2014 
Kosten? € 75 (de prijs mag echter geen 

belemmering zijn voor deelname). 
Meer informatie? 

Kijk op onze site www.moederretraite.nl of mail 
naar moederretraite@online.nl 

Bachcantate 
Nieuws van de Raad van Kerken Bennekom 

Op 13 april stond een Bachcantate gepland. 

Deze cantate kan door uiteenlopende omstan-
digheden niet doorgaan en wordt tot nader orde 
uitgesteld. 

Janneke Postma, PR Raad van Kerken 

 

 _____________________UIT KERK EN SAMENLEVING_____________________________  

 

 
Katholiek Vrouwengilde 
Het K.V.G. bestuur wenst u een zalig nieuwjaar 
toe! 

Wat er gebeurde 

Maandag 16 december. Onze jaarlijkse Kerst-

viering, ditmaal georganiseerd door wijk 1. Bij 

binnenkomst kregen we een programmaboekje 
met een illustratie van Marijke Harmsen en u 
hebt het waarschijnlijk gezien: het engeltje dat 

de ballonnen V R E D E vasthoudt heeft er 
eentje laten ontglippen, de ballon met de laatste 

E. Het is niet simpel vrede op aarde te stichten 
ook al ben je een engel. Het thema van deze 
viering was ook Engelen, “boodschappers van 

vrede”. De dames van groep 1 hebben prachtige 
kerststukjes gemaakt, met engeltjes erin 

verstopt. De tafels zijn mooi gedekt. Er waren 
heel wat dames zo’n 70 in totaal. We verwel-
komden enkele Braziliaanse dames van de 

http://www.moederretraite.nl/
mailto:moederretraite@online.nl
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Shalomgroep uit Renkum. Natuurlijk hebben we 
zelf gezongen o.l.v. Marijke Harmsen aan de 
piano. De liederen waren spannend en net wat 

anders dan we gewend zijn. Marijke van 
Silfhout gaf een lezing met dia’s over engelen 

waarbij ze aan de hand van kleine stukjes uit 
een groter schilderij de symboliek van de 
engelen toelichtte. Onder andere liet ze het 

engelenorkest zien van een deel van het 
Isenheimer altaar. Spreekster legt van alles uit 

over de symboliek van goed en kwaad, over 
engelen, bijvoorbeeld ook aan de hand van een 
deel van het schilderij de Tuin der Lusten van 

Jeroen Bosch. Na de lezing hebben we heerlijke 
hapjes gehad met een glaasje erbij. Iedereen zat 

geanimeerd te praten en er was zo te zien en te 
horen grote behoefte om elkaar weer eens echt 
te zien en te spreken. Om tien uur hebben we 

Rie Busser van de Broek-Akker bedankt voor 
haar trouwe bijstand elk jaar weer, met kerst. 

Wijk 1 bedankt voor een mooie, gezellige 
avond! 
Maandag 6 januari. 42 dames. Peter en Tineke 

Schipper komen ons vertellen over vroeger, 
over ”Koude Winters, Warme Feesten” en 

vooral over de volkse kant ervan. Voor de 
koude tijd aanbrak zorgde men voor winter-
voorraad. Onder andere werd een varken 

geslacht en menigeen kwam langs na de slacht 
”om vet te prijzen”: ”Veel geluk met dien 

dooie” was de begroeting, bedoeld werd het 
varken. Er werd een borrel gedronken op het 
goede resultaat van de slacht en men kreeg vast 

wel iets mee. Dominee, dokter en pastoor 
kwamen natuurlijk ook langs en ook de arme 

man. Er ging het verhaal dat de dominee bij de 
boer maar bleef zitten na de borrel, hij wilde 
niet weg zonder een deel van de slacht. Maar na 

lang wachten zei de boer: ”Dominee Onze Lieve 
Heer is voor ons allemaal gestorven, maar dit 

varken alleen voor mij”. In vroeger tijden, toen 
de maanden december, januari en februari 
maanden van kou en ontbering konden zijn, had 

men behoefte aan warmte binnenshuis, aan de 
herinnering dat het zeker weer groen en 

vruchtbaar zou worden in de lente. Men trachtte 
de goden gunstig te stemmen. Oude “heidense” 
data en gebruiken uit de Germaanse tijd in onze 

landen werden door Engelse missionarissen 
ingeruild voor Christelijke feesten. Als 

herinnering aan hoop op nieuwe lente en 
vruchtbaarheid werd groen van groenblijvende 

bomen in huis gehaald voor versiering van huis 
en haard. Zo werden meerdere tradities dooreen 
geweven. Feesten van heiligen werden ingesteld 

en als afsluiting van de periode vanaf Advent 
werd Epifanie, Driekoningen gevierd. Middel-

punt in onze gekerstende landen werd de 
geboorte van Christus. Er werd eerst gevast 
d.w.z. onthouding van vlees van 11-11, Sint 

Maarten, tot Kerstavond, “Dikke Vreetsavond”. 
En over Nieuwjaar gesproken: sinds het jaar 

1700 bestaan er verboden voor het begaan van 
”dartelheden, moerderijen (denk aan het dorp 
Veen nu), en knallen”. Er werd in de historie 

ook wel wat uitgevreten met oud- en nieuw. 
Geen reden overigens om alles te tolereren, een 

grap is leuk maar dom vernielen is wat anders. 
De armen werden in deze tijden eveneens niet 
vergeten als het goed was. In Almkerk hadden 

de jongeren al vroeg een oplossing om 
oecumene te bereiken. Met Kerst gingen de drie 

verschillende geloofsovertuigingen ieder naar 
hun eigen kerk. De jongeren hadden tijdens de 
viering de fietsen van de ene naar de andere 

kerk verplaatst, zodat de gelovigen aan het eind 
van de viering genoodzaakt werden hun fiets bij 

de andere kerken te gaan zoeken, zo werd het 
één grote ontmoeting van meerdere geloven. 
Wat er komen gaat 

Maandag 3 februari. Onze creatieve middag. 
De parochiezaal is open vanaf 13.30 uur, koffie 

en thee en aanvang14.00 uur. Wilt u zelf schaar 
en naaigerei meenemen!? 
Donderdag 20 februari. Hebben wij samen met 

K.V.G. Wageningen bij ons in Bennekom in de 
parochiezaal, Ontmoetingsochtend. Leidraad zal 

het thema van ons jaar zijn: ”Wat bezielt mij? 
Wat bezielt ons?”. De koffie en thee staan klaar 
om 9.30 uur en aanvang is om 10.00 uur. Yuri 

Saris leidt deze ochtend. We sluiten af met een 
gezamenlijke lunch. De intekenlijst gaat op de 

voorafgaande K.V.G. middagen rond.  
Maandag 3 maart: jubileumavond. Dames, het 
K.V.G. bestaat al 55 jaar. U wordt uitgenodigd 

voor een warm buffet. U krijgt nog een brief 
thuis bezorgd, zodat u zich kunt inschrijven 

voor dit buffet. Zo weten wij een beetje op 
hoeveel dames wij ongeveer mogen rekenen. 
Wij hopen er een feestelijke avond van te 

maken. Aanvang 17.00 uur: zie de brief die u 
nog krijgt.  

Overleden: op 71 jarige leeftijd is Dien van 
Oort- Thielens overleden op 23 december 2013. 
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Ze was 24 jaar lid van het K.V.G. Ze heeft 
vroeger ook deel van het K.V.G. bestuur 

uitgemaakt. 
Gea Kleipool, voorzitter K.V.G 

 ________________________________ FORUM ________________________________  

 

Volk van God – II 
Kerk als ‘Volk van God’ 

De kerk als ‘Volk van God’ was dé vernieuwing 
van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) 
– schreef ik in mijn vorige artikel. De concilie-

vaders, zoals de in vergadering verenigde bis-
schoppen werden genoemd, verruilden het beeld 

van de kerk als ‘Bruid van Christus, zonder 
smet of rimpel’ voor de kerk als ‘Volk Gods’. 
De kerk raakte met het oude beeld in een 

impasse en was toe aan een ‘aggiornamento’: 
inculturatie in de samenleving van vandaag en 

aanpassing aan de gelovige mens van vandaag 
en morgen. 

Je kunt je afvragen: was de kerk dan niet de 

‘Bruid van Christus’ of het ‘Mystieke Lichaam 
van Christus’; raakten deze beelden dan niet de 

kern, het wezen van de ‘Ecclesia’ zoals de kerk 
zich zelf van ouds af aan al ziet? En ook: duidde 
de kerkhistorische Latijnse term ‘ecclesia’, wat 

‘volksvergadering’ betekent, al niet op het 
samen van het hele volk? 

De betekenis, het wezen van de kerk is niet 
voorgegeven. We zijn juist voortdurend op zoek 
naar die betekenis, naar wat de boodschap van 

Christus voor ons doen en laten als gelovigen 
inhoudt. Vooralsnog is de kerk daarbij een 

hulpmiddel. De kerk staat in de wereld, maakt 
deel uit van de wereld en doordesemt de wereld. 
Om in haar opdracht te slagen – het vestigen 

van een wereld van vrede en gerechtigheid – 
doet zij een beroep op allen, opdat allen 

meewerken die opdracht tot vervulling te 
brengen. 

Het beeld van de kerk is een teken in de tijd. 

“Tekens zijn niet gekoppeld aan betekenis, maar 
cultuur koppelt betekenis aan tekens”.1) We 

denken in woorden, in tekens, beelden. En onze 
beelden veranderen in de tijd. ‘Tijden verande-
ren en wij veranderen mee’. Daarmee verande-

ren ook de regels waarnaar we leven en de 
instituties waarnaar we onze samenleving, in al 

haar gradaties, inrichten. Zo ook de kerk die ons 
bestaan als ‘Volk van God’ belichaamt. Daar-
mee is dan aangegeven dat kerk geen abstract of 

dogmatisch gegeven is, maar een dynamisch 

gegeven dat leeft, beweegt, nadenkt, luistert, 
overlegt, zorgt, bidt en viert.2) 

Kerk als Gods volk onderweg betekent ook dat 
de hiërarchie – de clerus – deel van het gelovige 
volk uitmaakt en als gelovige mensen zich niet 

van andere gelovige mensen onderscheidt. Zij 
onderscheidt zich slechts functioneel, als voor 

de dienst aan het volk door of vanwege 
datzelfde volk aangewezen of aangesteld, of 
noem het gewijd. 

De universele kerk en de lokale kerken 

De kerk is geen monoliet – als uit één stuk steen 

gehouwen – maar bestaat in en door de lokale 
kerken. De kerk is verdeeld in plaatselijke 
kerken – bisdommen – die op hun beurt weer 

verdeeld zijn in parochies. Met een beroep op 
het spraakgebruik van Paulus, die ‘kerk’ 

gebruikt zowel voor de hele kerk als voor de 
geloofsgemeenschap op een bepaalde plaats of 
van een bepaalde stad, mag gesteld worden dat 

ook de lokale geloofsgemeenschap werkelijk 
een manifestatie is van de universele kerk. “De 

hele Christus als Heer van de kerk leeft in haar 
en is levendmakend in haar aanwezig”.3) Aldus 
is de lokale kerk helemaal kerk, zij het niet de 

hele kerk. De kerk is ook pluriform. In een 
volgend artikel wil ik hier verder op in gaan. 

De missionaire betekenis van onze lokale kerk 

In de ‘Edese Post’ van 18 december 2013 lees ik 
dat het college van B&W van de gemeente Ede 

heeft besloten vier kerken aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. En onder die kerken de 

rooms-katholieke Maria Virgo Reginakerk aan 
de Heelsumseweg 1-3 in Bennekom. Ik schrijf 
dit zo voluit, omdat het me blij maakt. Het 

besluit erkent het waardevolle architectonische 
karakter van ons kerkgebouw4) en de sociaal 

historische waarde van onze aanwezigheid in de 
Bennekomse gemeenschap. Dat kan ons 
inspireren en helpen een rol te blijven spelen in 

de christelijk oecumenische eenheid van 
Bennekom. Met een gezamenlijke geschiedenis 

van 15 eeuwen zijn we allemaal katholiek. 
Post scriptum 

Dit is mijn 100ste artikel dat ik sedert 2002 voor 

het blad van de Bennekomse parochie c.q. 
geloofsgemeenschap MVR schreef. (Op mijn 

website www.relisofie.nl kunt u mijn artikelen desgewenst 

http://www.relisofie.nl/
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terugvinden.) Het valt samen met het verschijnen 
van het laatste lokale parochieblad nu het 
bestuur van de Zalige Titus Brandsmaparochie 

heeft besloten een centraal parochieblad te laten 
verschijnen en het verschijnen van de lokale 

bladen te verbieden. Aangezien het lokale paro-
chieblad een belangrijk hulpmiddel is bij de 
ondersteuning van de eigen identiteit en het 

behoud van de saamhorigheid in en de vitaliteit 
van onze lokale geloofsgemeenschap, betreur ik 

het besluit van het parochiebestuur ten zeerste. 
Ik sta hierin beslist niet alleen. Het is naar mijn 
mening absurd dat het parochiebestuur met het 

verbieden van de lokale bladen meent over de 
geesten van zijn medeparochianen te kunnen 

heersen. 
Timo Harmsen, 1 januari 2014 

Noten 
1) 

Ik lanceerde deze regel al eens eerder in mijn artikel 

‘Symbolen’ in het parochieblad van november 2004. 
2) 

Zie de samenvatting van het boek ‘Welke kerk? 

Vandaag en morgen’ van Jürgen Mettepenningen, 

www.pastoralezorg.be/766 
3) 

Zie Henk Witte in “De universele kerk en de lokale 

kerken” in “Visioenen van het Tweede Vaticaans 

Concilie”. ISBN/EAN 978-90-8972-047-4, Berne 

Media / Uitgeverij Abdij van Berne-Heeswijk-2012. 
4)

 Koos van der Zalm tekent hierbij aan: In 1957 werd 

onze kerk ingewijd. Dit is een kerk met een basilicale 

plattegrond. Dat wil zeggen: we zien een voorportaal, 

het schip met twee zijbeuken en een absis. De priester 

staat in deze opvatting achter het altaar. Dit zijn 

kenmerken van de zogenoemde “Bossche School”. In 

1958 werd Johannes XXIII tot paus gekozen. In 1959 

kondigde hij het Concilie aan. Uit die tijd vol 

verwachting van een meer open kerk, stamt ook onze 

kerk en was uitdrukking van een ‘bijdetijds’ kerkgevoel. 

God gewijd zonder gelofte 
De beweging van de Moderne Devotie ontstond 

aan het einde van de 14de eeuw. In de 

noordelijke Nederlanden ontstaan, vond zij, 

toen reeds, maar vooral in de daarop volgende 

eeuw, alom in het N.W. van continentaal 

Europa weerklank. Velen waren verontrust 

vanwege de deplorabele toestand, waarin de 

Kerk door de ballingschap van het pausdom en 

het daarop volgende schisma verkeerde. De 

Kerk had in de veertiende eeuw veel geleden. 

Door de ballingschap in Avignon (1309 tot 

1376) was ze in politiek vaarwater geraakt. 

Corruptie vierde hoogtij. De scholastieke 

theologie was in leerstelligheid verzand. Bij 

veel gelovigen was een negatieve beeldvorming 

over de Kerk ontstaan. En alsof dit alles nog 

niet genoeg was, waren er pestepidemieën en 

misoogsten. Als reactie hierop ontstond de 

beweging van de Moderne Devotie. Geert 

Grote en later Thomas a Kempis waren de 

grondleggers van de beweging. 

Geert Grote werd geboren in Deventer in 1340. 

Zijn vader was een rijke en invloedrijke 
koopman. Als stad aan de IJssel met verbin-
dingen naar het Rijngebied en naar de Oostzee 

kende Deventer een levendig verkeer van 
gezantschappen, koeriers en kooplieden. Toch is 

verwonderlijk dat in zo’n smalle strook langs de 
IJssel van Zutphen tot Kampen zo’n hoog-
staande cultuur kon opbloeien. 

In het begin van zijn schooltijd op de Latijnse 
school verloor Geert Grote zijn moeder aan de 

pest. Ter voltooiing van zijn studie ging Geert 
op 15-jarige leeftijd naar de universiteit van 
Parijs; dat was toen de meest nabij gelegen 

universiteit voor de Nederlanden. Hij werd 
ingeschreven in de faculteit der vrije kunsten; de 

zeven “artes liberales” grammatica, rhetorica, 
dialectica, arithmetica, geometrica, astronomia 
en musica. Hij voltooide zijn studie in de helft 

van de tijd die er voor stond. Na twee jaar 
behaalde hij zijn baccalaureaat, een jaar later het 

doctoraaldiploma en de titel van magister. 
Hiermee had hij toegang tot de hogere 
faculteiten als medicijnen, theologie en rechten. 

Ook mocht hij nu les geven. 

Als prediker genoot hij een grote faam. Van 

heinde en ver stroomden belangstellenden toe. 
Op veel plaatsen werden leefgemeenschappen 
van broeders en ook van zusters gesticht; de 

Zusters, resp. Broeders des Gemenen Levens. 
Het waren vrijwillige, opzegbare verenigingen 

van gelijkgezinde individuen. Er werden dus 
geen kloostergeloften afgelegd. Deze gemeen-
schappen waren vaak wel de kiem van latere 

kloosters, zoals de Congregatie van Windes-
heim. De congregaties groeiden voortdurend; 

van 1402 tot 1430 met 45 kloosters; in 1497 
waren dat er 97. 

Na een onderbreking door oorlogsomstandig-

heden keert Geert Grote terug naar Parijs, Praag 
en Keulen en heeft ook daar colleges gevolgd en 

gegeven. Geert Grote beschikte van huis uit 
over een stevig kapitaal en ambieerde een 
hogere maatschappelijke status. Na verschil-

lende verzoekschriften en een bezoek aan 
Avignon verleende de Paus hem in 1368 een 

http://www.pastoralezorg.be/766
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kanonikaat bij de Dom van Utrecht en een 
prebende (toelage) te Aken. 

Terug in Deventer krijgt hij in 1372 een ernstige 

ziekte. Hij geneest, maar er komt een drastische 
verandering in zijn leven. Hij schenkt een groot 

deel van zijn bezittingen weg. Vervolgens trekt 
Geert zich terug in het klooster van Monnik-
huizen. Om te kunnen prediken wordt hij tot 

diaken gewijd. Hij preekte tegen het verval 
waaraan de Kerk in die tijd ten prooi was 

gevallen. Met name tegen die geestelijken die 
de hand lichtten met de voorgeschreven 
armoede en kuisheid. Dat maakte veel indruk 

door de voorbeeldigheid van zijn eigen levens-
wandel. 

Maar dit optreden en deze vrije organisatievorm 
leverde hem ook vijanden op. In een conflict 
met het stadsbestuur van Kampen werd hem een 

spreekverbod opgelegd. Hij moest zelfs tijdelijk 
Deventer verlaten en vond een toevlucht in 

Woudrichem. Geerts oude vrienden in Parijs 
bleken echter bereid zijn zaak bij de Heilige 
Stoel te bepleiten. Deze wederwaardigheden 

verhinderden Geert niet om zijn dagelijks leven 
van gebed en meditatie, van studie en schrijven 

voort te zetten. In 1379 en volgende jaren 
produceerde hij een indrukwekkende hoeveel-
heid geschriften. 

Tenslotte werd het hem mogelijk gemaakt om 
zich weer in Deventer te vestigen. Het pauselijk 

bericht dat hem de bevoegdheid tot preken terug 
gaf, was onderweg. Dit bericht arriveerde even-
wel te laat. Op 20 augustus 1384 bezweek Geert 

Grote aan de pest. Ook na de dood van Geert 
Grote werkte de Moderne Devotie sterk door. 

Een belangrijke naam daarbij is dan Thomas a 
Kempis. 

Koos van der Zalm 

(wordt vervolgd) 
Literatuur 

 Handboek Kerkgeschiedenis, Dr. C.C. de Bruin 1976 

 Geert Grote en de Moderne Devotie, 

Athenaeumbibliotheek Deventer 

 Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur 1300-1400. 

Frits van Oostrom. 

Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking 

van de Moderne Devotie. Rudolf van Dijk. 
 

Gezegend 
Op een zondagmiddag eind oktober kwam ik 
langs zijn huis. Mario zat breeduit op de stoep te 

kijken naar de mensen die langskwamen. Hij 
wenkte me, maar ik liep door, ik had even geen 

zin om met hem te praten. Waarom eigenlijk 
niet? bedacht ik me op de terugweg. Mario zat 
er nog steeds en ik stapte op hem af. Hij had me 

nu niet gezien en begroette me blij verrast. “Hoe 
gaat het?” begon hij, en er volgde een gesprek 

zoals we dat al ontelbare keren gevoerd hebben, 
over ditjes en datjes. 
“En hoe is het met 

René, en met zijn 
zoontjes?” vroeg hij 

ook. Naar René 
vraagt Mario vaak, 
maar ik was toch 

enigszins verbaasd 
door de helderheid 

waarmee hij hem 
voor de geest riep. 
René is een 

Nederlandse vriend 
van ons die in 2002 op bezoek was en Mario 

toen heeft leren kennen. Hoewel ze elkaar niet 
konden verstaan, ontstond er tussen hen een 
vrolijk contact dat beiden bijgebleven is. 

Toen ik opstond om mijn weg te vervolgen 
vroeg Mario me zomaar: “Wil je, voor je gaat, 

mij zegenen?” Ik was verbluft. Alleen Mario is 
in staat om zoiets te vragen. Maar ik gaf hem 
een kruisje op zijn voorhoofd, waarbij er een 

vleug van ontroering over zijn gezicht trok. 
“Dank je wel,” zei ik bij het weggaan. Het 

voelde alsof hij mij gezegend had. 

Begin december hoorde ik van een broer dat 
Mario enkele dagen tevoren plotseling over-

leden was. Mario had obesitas en was de laatste 
tijd zwak van gezondheid. Die zegen die ik hem 

gegeven had, was dus het laatste contact tussen 
ons geweest. “Dat God je mag bewaren,” had ik 
hem gezegd. God heeft hem bewaard, en heeft 

ook onze merkwaardige vriendschap bewaard, 
met al die koetjes en kalfjes en zomaar tussen-

door een zegen. 
Marc van der Post 
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Parochie Titus Brandsma 

De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK en is 

onderdeel van de Titus Brandsma parochie. Voor 

informatie over de Titus Brandsma parochie zie de 

website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl en 

www.jongtitus.nl. 
Pastoraal team 

 profiel liturgie: 

H.W.M. (Henri) ten Have, priester, Bergstraat 17, 

6701 AB Wageningen; tevens pastoor; e-mail: 

hwmtenhave@zonnet.nl; afwezig: maandag 

 profiel diaconie: 

J.H.M. (Hans) Lammers , pastoraal werker, De Hoef 

37, 6708 DC Wageningen; e-mail: j.lammers39@ 

chello.nl; afwezig: maandag, dinsdagochtend en 

zaterdag 

 profiel catechese: 

J.A.T.M. (Hans) Lucassen, pastoraal werker, Stations-

weg 112, 6711 PZ Ede; e-mail: hanslucassen@hotmail. 

com; afwezig: maandag; 

Y.J. (Yuri) Saris , pastoraal werker, Troelstraweg 11, 

6701 AE Wageningen; e-mail: yurisaris@gmail.com; 

afwezig: wisselend, 30%-aanstelling als studenten-

pastor 

 profiel kerkopbouw: 

G.H.J.V. (Guido) Dieteren, pastoraal werker, 

Herenstraat 84, 3911 JG Rhenen; e-mail: 

guido.dieteren@casema.nl; afwezig: zaterdag 

Maria Virgo Regina kerk 

adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 

internet: www.rkkerkbennekom.nl 

Locatieraad 

 Hans Wilmink (voorzitter), tel. 0318 413 049 

 Rita van Doesum-Karsten (secretaris) 

e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 

tel. 0318 418 025 

 Arend Jan Nell, (penningmeester) tel. 0318 430 988 

 José van der Meulen, tel. 0318 430 455 

 Truus Appelman, tel. 0318 414 943 

 Miranda Meuwissen, tel. 0318 420 497 
Pastoraatsgroep 

 Marian Bolscher, tel 0318 417 237, 0651 651 736 

 Ruud van der Linden, tel. 0318 419 340 

 Marianne Thie, tel. 0318 414558 

 Marialda Kuin, tel. 0318 610 078 
Commissie van financiën en beheer 

Arend Jan Nell (penningmeester), tel. 0318 430 988 

bankrek. algemeen: NL74 RABO 0307 0222 50; bankrek. 

kerkbijdragen: NL52 RABO 0153 4620 43, t.n.v. Par. Z. 

Titus Brandsma, t.b.v. Maria Virgo Regina Bennekom. 
Technische Dienst 

Herman van de Akker, tel.0318 415 137

Ledenadministratie 

Klaas van der Meulen, 

Korenlaan 32A, tel. 0318 430 455 
Parochiewacht 

Maandag t/m vrijdag 10.30-11.30 uur 

Torenzaal, Heelsumseweg 1, tel. 0318 414 896 

Daarbuiten informatie via antwoordapparaat. 

Koster Ceremoniaris 

Riet van der Linden 

Groenestraat 27, tel. 0318 416 846 

Contact nabestaanden 

Nettie Oegema, Bereklauw 73; tel.: 0318 419 227 
Contactpersoon dopen 

Marian Bolscher, Berkenlaan 18; tel 0318 417 237 
Wijkvertegenwoordiging 

Marian Bolscher, Berkenlaan 18, tel. 0318 417 237 

Caritas 

Dominique de Voort 

Breehoven 13, tel. 0318 416 265 

Contact Kerk, Milieu en Samenleving 

Truus Appelman, tel. 0318 414 943 
Contact Raad van Kerken 

Hans Westendorp, Alexanderweg 1, tel.: 0318 418 465 
Agenda torenzaal en parochiezaal 

Ton Gommers-Smits, 

Honingklaver 2, tel. 0318 414 374 
Reservering van de kerk 

Arend Jan Nell, tel. 0318 430 988 

Koren 

 Gemengd Koor: Riet Kroes, 

Commandeursweg 42a, tel. 0318 418 002 

 ARSIS: Peter Wijngaard 

Hof van Putten 11, tel. 0318 417 670 

 Kinderkoor: Gertie Savelkoul 

Julianalaan 10, tel. 0318 575 965 

 Dameskoor: Nardie Breteler-klein Breteler 

Grintweg 303, tel. 0317 415 588 

 Schola cantorum: Klaas Postma, 

Selterskampweg 23, tel. 0318 415 813 
Werkgroep peuter en kleuter/kerk 

Angelique Zandstra, Algemeer 27, tel. 0318 418 992 

Werkgroep kinderwoorddienst 

Linda Rust, 0318 413 630 
Werkgroep gezinsviering 

Arno de Bruin, Boerenbond 22, tel. 0318 414 097 
Werkgroep 1

e
 communie 

Christianne Marcelis-van Acker 

Vossenweg 37, tel 0318 418 347 
Werkgroep jongerencatechese 

vacant 

Bezoekgroep 

Marian Bolscher, tel 0318 417 237 
Basisschool St. Alexander 

Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340 

In verband met het op de school geldende toelatingsbeleid 

kinderen erg vroeg opgeven 

Katholiek Vrouwen Gilde 

Gea Kleipool-van de Goor 

Bosmeesterskamp 2
B
, tel. 0318 431 810 
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