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Agenda 
mrt 8 kerk en milieudag in de brink 
 8 kledingbeurs ten bate van zaaltje 
 12 en 13 mare speelt ‘in posities’ 
 17 mvr bestuur 
 25 algemene vergadering in de kerk 
 28 zuid-afrikaanse maaltijd 
apr 1 seniorenpastoraat 
 1 avond voor nieuwe parochianen 
 4 sobere maaltijd 
 5 kledinginzameling mensen in nood bennekom 
 14 mvr bestuur 
 17 17.30u pésach maal 

Dagkapel en Parochiewacht 
De dagkapel is van maandag t/m vrijdag 
geopend van 10.30 – 11.30 uur. De 
parochiewacht is gehuisvest in de 
Torenzaal van onze kerk. Leden daarvan 
zijn aanwezig op maandag t/m vrijdag 
van 10.30 – 11.30 uur. (tel. 0318 414 
896) Op andere uren kunt u indien nodig 
uw berichten inspreken op een 
antwoordapparaat, dat dagelijks wordt 
beluisterd door de leden van de 
pastoraatsgroep. Voor noodgevallen 
kunt u het nummer dat op de band staat 
bellen. 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best gemeld 
worden bij de parochiewacht 
(rechtstreeks of per telefoon). 

Na de vieringen 
Na de vieringen op zondag kunnen we 
elkaar ontmoeten in de Parochiezaal bij 
een kop koffie, thee of een glaasje 
limonade. Een vrijwillige bijdrage kunt u 
in de bus doen op de balie. 

Pastor van de week 
In noodsituaties, bediening, hand-
oplegging en ziekenzegen, sterven, 
wanneer één van de nabijheidspastores 
voor onze parochie niet bereikbaar is, 
beschikt de pastoraatsgroep over het 
mobiele telefoonnummer van de pastor 
van de week. U belt daarvoor het 
nummer van de parochiewacht 
0318 414 896 (zie de pagina Parochie-
informatie); zie ook info op de website 
van de parochie: 
www.ztitusbrandsmaparochie.nl.
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 ________________________________ KERKBERICHTEN ________________________________ 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 2 maart t/m 13 
april 2014 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom 

zondag 2 maart, 8e zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het gemengd koor 
voorganger: pastor Yuri Saris 
intenties: Henk van Wijk 
collecte 1 voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2 voor het Hospice Bennekom 

woensdag 5 maart, Aswoendag 
19.30 uur woord- en gebedsviering m.m.v. het 

dameskoor 
voorgangers: Nettie oegema en Ruud van der 

Linden 

zondag 9 maart, 1e zondag van de Vasten 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorgangers: Marianne Thie en Gilles Ampt 
collecte 1 voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2 voor de Vastenactie 

zondag 16 maart, 2e zondag van de Vasten 
10.30 uur: viering met Cantors 
voorganger: pastor Guido Dieteren 
collecte 1 voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2 voor het werk van Amnesty 

International 

zondag 23 maart, 3e zondag van de vasten 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd 

koor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1 voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2 voor Artsen zonder grenzen 

!!! Let op: zomertijd !!! 

zondag 30 maart, 4e zondag van de Vasten 
10.00 uur LAUDEN viering 
intenties: Jan Schipper 
collecte 1 voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2 voor de Caritas 
 
 

zondag 6 april, 5e zondag van de Vasten 
10.00 uur woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: Marian Bolscher 
collecte 1 voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2 voor het Vluchtelingenwerk 

zondag 13 april, Palmzondag 
10.00 uur gezinsviering m.m.v. het kinderkoor 
voorganger: Liestbeth ter Elst 
collecte 1 voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2 voor ons MOV project in Bolivia 

Witte Donderdag 
Op witte donderdag is er om 19.00 uur een 
eucharistieviering in de Katholieke Kerk in Ede. 
In onze kerk is er om 17.30 uur een pésachmaal 
en daarna het ritueel van de altaar ontbloting. 
Om 18.30 uur kunt u dan naar Ede gaan. Wilt u 
bij ons samenzijn aanwezig zijn, geef u dan op 
bij Nettie Oegema, n.oegema@online.nl of 
Truus Appelman, truusapp@xs4all.nl. Graag 
vóór 10 april. 

Vieringen elders in de parochie, zie: 
http://bit.ly/OnGw7j. 
Vieringen verzorgingshuis Machtella/Cornelie 
Iedere 2e zaterdag van de maand, s’middags om 
16.00 uur in verzorgingshuis Walraven. 

Kinderwoorddiensten 

 
mrt. 9 Nienke / Iti-Marije 
mrt. 30 geen KWD 
april 6 Yvonne /Iti-Marije 

Kom-in-de-kring vieringen 

 
mrt. 9 Alison / Angelique 
mrt. 30 geen KindK 
april 6 Irene / Marieke 
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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. 

mrt 9 10.30u  Nell 0318 430 988 
 23 10.30u  Kroes 0318 418 002 
apr 06 10.00u  v. Lammeren 0318 415 479 
Janine van Schaijk, Tarthorst 6, 6708 JA 
Wageningen, tel. 0317 421 285 

mrt 9 10.30u  De Groot 0318 417 355 
 23 10.30u  Heestermans 0318 416 462 
apr 6 10.00u  Breteler 0317 415 588 
Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 

mrt 9 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
 23 10.30u Baks 0318 418 686 
apr 6 10.00u Schlepers 0318 416 304 

Dringende oproep: rijder voor de heer 
Humme!! 
Ik ben dringend op zoek naar enkele personen 
die bereid zijn om op zondag de heer Humme, 
Commandeursweg 5, thuis met de auto op te 
halen en hem na afloop van de kerkdienst – en 
het kopje koffie in het zaaltje – weer naar zijn 
huis terug te brengen. Met enkele extra rijders 
er bij, kan ik in overleg met U de rijbeurt zo 
indelen dat U niet vaker dan ongeveer  1x per 
twee maanden hoeft te rijden. Meldt U 
alstublieft aan; de heer Humme zal u zeer 
dankbaar zijn. 
Ad Meijs, a.meijs1@chello.nl , tel 0318 418 273 

Veertig dagen de woestijn…, 
…maar in het geloof en het vertrouwen dat God met 

ons meetrekt. 
Niemand van ons heeft die God ooit gezien, maar 
alle godsdiensten – en onze eigen beleving – ver-
tellen ons van het mysterie dat we noemen God, 
Allah, Adonai, Heer, Ene, Liefde, Barmhartige, 
Levende, Eeuwige, Verborgene, Aanwezige en nog 
zoveel meer namen, maar voor mij blijft de mooiste 
de naam waarmee Hij zich bekend maakt aan 
Mozes in de brandende braamstruik: JHWH, ‘Ik-zal-
er-zijn’. In de taal van de bijbel is de naam een 
program. Hierin wordt vertolkt wat God voor ons 
wil betekenen. Niet bang zijn. Moed houden. Ik zal 
er zijn voor jou. Een naam die nabijheid belooft, 
onder alle omstandigheden. Ook als we op weg zijn 
naar Pasen. Veertig dagen de woestijn… De 

woestijn en het getal veertig zijn nauw met elkaar 
verbonden. Elke veertigdagentijd begint met het 
verhaal over de bekoring van Jezus in de woestijn. 
Hij vast veertig dagen en nachten. De woestijntocht 
onder leiding van Mozes duurt veertig jaar. Het 
getal veertig is symbool voor een mensenleven. Een 
woestijntijd is een tijd van bezinning en je opnieuw 
oriënteren. Waar gaat het om in mijn leven? Waar 
leef ik eigenlijk van en voor? Wat zijn mijn idolen, 
mijn afgoden? Tegelijkertijd is het een verwijzing 
naar de tocht door de woestijn die de Israëlieten 
moeten maken op weg naar het beloofde land. De 
woestijnen in het gebied van Palestina zijn berg-
achtig, vol met rotsen, droog en dor vanwege 
gebrek aan regen. Wàt er groeit – doornstruiken en 
gras – is afhankelijk van de dauw. De bewoners zijn 
nomaden, rondzwervende herders. De woestijn 
staat symbool voor eenzame, verlaten wildernis, 
onveilig. En in die omstandigheden leidt JHWH zijn 
kudde door dat land van ontberingen. Zo kan de 
woestijn een beeld zijn van bevrijding van Israël uit 
ballingschap, uit slavernij onder farao, op weg naar 
het beloofde land. Maar je moet er blijkbaar veel 
voor over hebben om dat te bereiken. De woestijn-
tijd is een situatie waarin het volk zich gemakkelijk 
laat verleiden. Denk aan de verering van het gouden 
kalf. Een zichtbare afgod, want waar is JHWH? Laat 
Hij zijn volk in de steek? Ik weet niet hoe dat met u 
is, maar soms zijn er momenten in mijn leven waar 
ik me afvraag: JHWH, de Aanwezige? Ik-zal-er-zijn? 
Maar waar en hoe dan? Dan voel ik me meer een 
zwerver die niet goed weet waar ik het zoeken 
moet. Zijn dan niet eerder namen als Onzienlijke, 
Verborgene van toepassing? Ver weg. Buiten mijn 
bereik. Geef toch een teken van liefde. Ja, misschien 
is het dàt wel. Dat we op zo’n moment de liefde 
missen. Dat we ons niet gekend voelen. Een 
zwerver, dolend en zoekend in eigen woestijn. Over 
bergen en door dalen. Hoogte- en dieptepunten 
wisselen elkaar af. Veertig jaar, een mensenleven 
lang. Het volk van Israël laat zich verleiden tot 
aanbidding van het kalf en ook Jezus wordt 
blootgesteld aan verleidingen. Kiest hij de weg van 
de minste weerstand? Maar hij ziet in dat deze 
gemakkelijke weg uiteindelijk doodloopt. Het is de 
weg waar alleen hijzelf mee gediend is en daar, in 
de stilte en verlatenheid van de woestijn, wordt 
Jezus zich ervan bewust dat hij, net als JHWH er wil 
zijn voor wie hem nodig hebben. De simpele weg 
van aandacht voor elkaar. Elkaar zien. De ‘Ik-zal-er-
zijn-voor-jou’-weg. Jezus zwicht niet voor de verlei-
dingen. Hij richt zijn hoop en vertrouwen op de 
Levende, zijn Herder. Zo wil Jezus ook onze herder 
zijn. Hij wijst ons de weg, in tijden waarin alles van 
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een leien dakje gaat, maar ook als het moeilijker 
wordt. Als we verloren dreigen te lopen. Wat we 
kunnen doen is zelf de beslissing nemen om het 
program van de Naam tot onze agenda te maken. 
Letterlijk: doen wat ons te doen staat. Maar we 
moeten het wel willen en durven. Geloof, hoop en 
liefde, deze drie, zijn zij niet het cement dat ons 
samenbindt en overeind houdt? Zoals JHWH met 
het volk van Israël meetrekt op hun tocht door de 
woestijn, zo mogen ook wij er op vertrouwen dat de 
Eeuwige ons nabij is, een mensenleven lang. 

Nettie Oegema 

In memoriam 
Na een leven vol vrienden, familie, liefde en geluk is 
tevreden van ons heen gegaan onze lieve, sterke, 
wijze, grappige en altijd positieve Henricus Petrus 
Joseph van Wijk ~ HENK ~. Zo werd het overlijden 
van Henk aangekondigd op de rouwkaart. Wat een 
prachtige tekst, als je na zeven jaar vechten tegen je 
ziekte, zo afscheid kunt nemen. 

Henk werd op 28 februari 1950 geboren op de 
Kapellerpoort in Roermond. Na zijn gymnasium 
vertrok hij naar Wageningen om voeding en 
statistiek te studeren. Zijn nieuwsgierigheid en 
interesse in mensen brachten hem van Polen en 
Rusland tot de Trio-stam in Kwamalasamutu, 
Suriname. In Benin ontmoette hij Bénédicta met 
wie hij 25 jaar geleden trouwde. Nadat hij 5 jaar in 
Benin had gewerkt keerden zij samen terug naar 
Wageningen waar Arie, Oscar en Lida geboren 
werden. Met elkaar ging het buitenlandse avontuur 
verder op de Kaapverdische eilanden. Eenmaal 
terug in Nederland en gevestigd in Bennekom, 
kwam na 5 jaar het nieuws dat Henk een spierziekte 
had. Zijn fantastische vrienden die hem dagelijks 
opzochten, zijn familie die altijd voor hem 
klaarstond maar vooral zijn eigen grenzeloos 
positieve levenshouding, maakten dat hij tot aan 
het laatste uur heeft genoten. Op een prachtige 
wijze is er afscheid genomen van Henk in een 
viering in onze kerk, waaraan velen ook een 
bijdrage hebben geleverd. Een stampvolle kerk 
waar iedereen een bijzondere herinnering aan de 
viering heeft meegenomen. Een prachtige man ging 
van ons heen, mooie gedachten blijven. De liefde 
voor hem blijft voortleven in zijn vrouw, kinderen 
en vrienden. Hij is geborgen bij de Eeuwige.

Kort verslag MVR locatieraad 
In de MVR locatieraadvergadering van januari zijn 
onder andere de volgende punten aan de orde 
geweest: 
1. Verbouwing Parochiezaal. De verbouwing van de 
parochiezaal komt aan de orde in de open 
(algemene) MVR vergadering. Op dit moment is het 
nog steeds wachten op het gebouwenplan van het 
zTB bestuur (wat dan weer goedgekeurd moet 
worden door het Bisdom). Het zTB bestuur heeft 
echter een tekort op de begroting van 2014, en 
zolang dat niet opgelost is kunnen ze de begroting 
en het gebouwenplan niet aanbieden bij het 
Bisdom. Eind februari hopen ze daar een oplossing 
voor te hebben, waarover we kunnen berichten in 
de open vergadering. Het MVR bestuur gaat nog 
steeds uit van een begroting van € 60.000 voor de 
verbouwing; 50% daarvan moeten we zelf op-
brengen. De locatieraad bereidt een argumentatie 
voor om deze uitbreiding te bepleiten bij het 
Bisdom. 
2. Collectes. De dubbele collecte is sinds een 
maand ingevoerd en loopt naar tevredenheid. 
3. Het centrale parochieblad. Er zijn diverse 
(informatieve) gesprekken gevoerd met de lokale 
redactie, de binders en de bezorgers. Wij vanuit 
Bennekom blijven nog steeds de lokale nieuwsbrief 
verspreiden (het bewijs ligt voor u). Daarnaast 
zullen we kopij aanleveren voor het centrale blad. 
De bezorgers zullen zowel de lokale nieuwsbrief als 
het centrale parochieblad verspreiden (tegelijker-
tijd). Eind februari wordt de eerste uitgave van het 
centrale blad verwacht. 
4. 24 januari jongstleden is de zTB nieuwjaars-
receptie gehouden. Na de Vesperviering met het 
hele pastorale team was er een gezellig samenzijn 
met een goede opkomst. 
5. We nemen contact op met de gemeente Ede om 
te kijken of we iets kunnen veranderen aan de 
grintpaden op ons gedeelte van de Begraafplaats. 
Deze paden zijn namelijk erg moeilijk begaanbaar 
voor oudere mensen en rolstoelen. 
6. We hebben bevestiging gekregen van de 
gemeente Ede dat ons kerkgebouw een 
gemeentelijk monument is geworden. 
7. MVR locatieraad is nog steeds op zoek naar 
uitbreiding (nu zowel Hans als José afscheid hebben 
genomen). Bent u geïnteresseerd, neem dan 
contact op met Peter Wijngaard. 
8. En we weten al de datum voor de vrijwilligers 
High Tea: 22 juni 2014. Zet maar vast in uw agenda! 

De MVR locatieraad 
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Open MVR vergadering 

De Locatieraad MVR nodigt U allen van harte 
uit voor de Open MVR Vergadering, die 
wordt gehouden op 

DINSDAG 25 MAART, 
AANVANG: 20.00 UUR, IN ONZE KERK 

De belangrijkste onderwerpen die aan de 
orde komen zijn: 

1. Voortgang verbouwing Parochiezaal 
2. Duurzaamheid 

KOMT ALLEN! 

Collecte opbrengsten 
Na een voorstel van de pastores hebben we eind 
januari voor de zondagvieringen een 2de collecte 
met een diaconaal doel ingevoerd. De eerste keer is 
op 26 januari een 2de collecte gehouden. Ik wil u 
graag op de hoogte houden van de opbrengsten van  
 
de collectes en zal er regelmatig in ons Nieuwsblad 
over rapporteren. Deze eerste keer vermeld ik ook 
de totale opbrengsten van de collectes in december 
2013 en vanaf 1 januari de wekelijkse collecte 
opbrengsten met vermelding van het doel waarvoor 
de 2de collecte is gehouden. 

Traditioneel is december de maand met veel 
vieringen en veel kerkbezoekers; de totale 
opbrengst van de collectes in 9 vieringen is € 2311. 
Van dit bedrag is € 1101 voor onze eigen kerk, € 672 
is bestemd voor Solidaridad en € 538 is bestemd 
voor het Bolivia project van MOV Bennekom. 

Collecteopbrengsten januari en begin februari 2014 

Datum 
1ste collecte 
eigen kerk 

2de collecte 
doel 

2de collecte 

31 dec 39,60  n.v.t. 

5 jan 226,72  n.v.t. 

12 jan 133,25  n.v.t. 

19 jan 
Gezamenlijke oecumenische viering in 

de Brinkstraatkerk 

26 jan 146,15 159,12 Caritas 

29 jan 676,49  n.v.t. 

2 feb 109,66 138,14 Voedselbank 

9 feb 108,78 120,80 Bezoekgroep 

Totaal 1440,65 418,06  

Tijdens de oecumenische viering op 19 januari in de 
Brinkstraatkerk is een collecte gehouden voor de 
Meet-Inn het inloophuis in het centrum van Ede, 
deze collecte heeft € 830 opgebracht. 

De collecte opbrengsten na het invoeren van de 2de 
collecte in onze kerk zijn goed. Als penningmeester 

ben ik uiteraard blij dat de collecte opbrengsten 
voor onze eigen kerk op ongeveer hetzelfde niveau 
gebleven zijn, maar ik ben ook verheugd dat we als 
geloofsgemeenschap met een goede opbrengst 
voor de 2de collecte tonen ook wat ten bate van 
anderen te willen geven. Hartelijk dank voor deze 
goede resultaten. 

Heeft u suggesties voor een diaconaal doel voor de 
2de collecte? Laat het ons dan weten. Binnenkort 
stellen we een lijst op van de bestemmingen voor 
het 2de deel van 2014. 

Arend Jan Nell, Penningmeester MVR Bennekom 

Avond voor nieuwe parochianen 1 april 
Voor alle nieuwe parochianen in Bennekom 
organiseren we op dinsdag 1 april een gezellige en 
informatieve avond waar allerlei aspecten van onze 
mooie locatie aan bod komen. Ben je (best) nieuw 
hier of niet eerder in de gelegenheid geweest zo'n 
"eerste avond" bij te wonen? Van harte welkom! 
We beginnen om 20.00 uur in de parochiezaal. 

De Locatieraad 

Iets voor U? 
Bedankt: 

 Truus Appelman stopt na 25 jaar als 
voorganger bij uitvaarten. Truus: 
bedankt voor je inzet en warme 
woorden bij avondwake en uitvaart. 
Je bent heel wat families tot steun 
geweest, vóór, tijdens en na de uitvaart. Geweldig 
dat je altijd weer de mooie woorden vond! 

 Wim Verhaegh: bedankt voor het 15 (of 20?!) jaar 
rondbrengen van het parochieblad in de wijken 
12, 13 én 14!! Alle 85 exemplaren lagen meestal 
op woensdagmiddag al in de bus. Wat een 
prestatie! (Fijn ook dat je “het rapen” blijft doen.) 

Vacatures: 

 Locatieraad. We zoeken versterking voor onze 
locatieraad. Gaat het vitaal houden van onze 
locatie je aan het hart? Vanuit de locatieraad 
kan je hier mede de koers voor bepalen! Vraag 
gerust om meer informatie bij Peter Wijngaard 
(0318 417 670). 

 Pastoraatsgroep. Als lid van de pastoraatsgroep 
ben je aanspreekpunt voor pastorale zorg, de 
kern van ons geloof. We leggen graag uit wat lid 
zijn van de pastoraatsgroep verder inhoudt. 
Vraag Ruud van der Linden (0318 419 340) 

Werkgroep Attent op talent 
 (Marian Bolscher, Truus Appelman, 

José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 
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Mariabedevaart Renkum 2014 
Nu al willen wij U er op attenderen dat op dinsdag 
27 mei in de kerk van O.L. Vrouw ten Hemelop-
neming te Renkum voor de 58ste keer de jaarlijkse 
Mariabedevaart zal worden gehouden. 

Het dagprogramma bestaat uit een plechtige eucha-
ristieviering, de ziekenzegening, een processie en 
de Mariahulde die wordt verzorgd door kinderen 
van de Don Boscoschool. De dag wordt besloten 
met een plechtig lof. 

Niet alleen zieke mensen, maar iedereen kan 
deelnemen. U bent welkom vanaf 9.30 uur en de 
dag wordt omstreeks 4 uur afgesloten. De kosten 
bedragen € 12 per persoon. Daarvoor wordt de dag 
verzorgd met koffie bij ontvangst, een lunch, en in 
de middag thee met cake. Met dieetwensen wordt 
rekening gehouden en op verzoek zijn 
hulpmiddelen voor zieken beschikbaar (bedden, 
rolstoelen e.d.). 

Als U aan deze dag wilt deelnemen kan dat in de 
meeste parochies/deelgemeenschappen via een 
contactpersoon die ook Uw wensen doorgeeft. 
Natuurlijk kunt U zich ook op eigen gelegenheid 
‘s morgens bij de kerk melden. Voor nadere 
informatie kunt U terecht bij: Sandra Waaijenberg, 
0317 315 036, Carla Wilk, 0317 317 688; de contact-
personen in uw gemeenschap zijn Gerda de Vocht, 
0318 413 088 en Toos Teunissen, 0318 418 955. 

Sobere maaltijd in de veertigdagentijd 
Iedereen is weer van harte uitgenodigd aan te 
schuiven bij onze sobere maaltijd. Deze keer een 
ouderwetse Hollandse eenvoudige maaltijd van 
eerlijke producten. De sobere maaltijd is een 
oecumenisch initiatief in Bennekom dat in de 
veertigdagentijd een moment van bezinning, 
ontmoeting en solidariteit biedt. Tijdens de maaltijd 
staat dit jaar het werk van het inloophuis Markt 17 
in Wageningen centraal. Het inloopcentrum is een 
initiatief waarbij acht Wageningse kerken en 
geloofsgemeenschappen samenwerken. Zij hebben 
er een plek ingericht waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en op adem kunnen komen. Aandacht 
en gastvrijheid staan centraal. Mensen kunnen er 
terecht voor een kop koffie of thee en om samen 
met anderen een warme maaltijd te gebruiken.  
Vrijdag 4 april is voor u vanaf 18.30 uur de tafel in 
de parochiezaal van de katholieke geloofsgemeen-
schap in Bennekom, Heelsumseweg 1, gedekt. 
U kunt zich voor de maaltijd aanmelden tot 
donderdag 3 april bij één van de leden van de 
werkgroep sobere maaltijd: 
Nicole Bischoff, nicolebischoff@telfort.nl, 0318 417 
377; Lia Hol, liaison@liahol.nl, 0629 067 092; Hans 
Egberts, egberts.h@planet.nl, 0318 413 930; Truus 
Appelman, truusapp@xs4all.nl, 0318 414 943; 
Mieke van Oostveen, 
mieke.van.oostveen@hetnet.nl, 0318 418 871. 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurde 
Maandag 3 februari. Creatieve middag. De dames, 
23 in getal, zitten al ver voor 14.00 uur met de 
draad in de naald te popelen om te beginnen. Toos, 
Lia en Marian hebben een heel fijn handwerkje voor 
ons bedacht. Een vilten zakje in elkaar gezet met de 
ons bekende festonsteek. De benodigde materialen 
lagen weer klaar en het drietal stond ons met raad 
en vooral ook daad bij. We hebben de hele middag 
rustig door kunnen werken en werden ondertussen 
voorzien van koffie, thee en een koekje door Agnes, 

Ton en Margreet. Iedereen ging dan ook met een 
heel vrolijk zakje naar huis, voor de Paaseitjes 
misschien? Toos, Lia en Marian bedankt voor deze 
fijne middag. Neeltje Nakken 
Wat er komen gaat 
Donderdag 20 februari. Op die dag hebben wij 
samen met K.V.G. Wageningen en Veenendaal bij 
ons in Bennekom in de parochiezaal, een 
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. Hij gaat ons vertellen over Heiligen. We 
sluiten af met een gezamenlijke lunch om 12.00 
uur. Margreet Barten voor inlichtingen (0318 416 
675). Kosten € 2,50 i.v.m. de lunch. 
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  
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wij ongeveer mogen rekenen. Wij hopen er een 
feestelijke avond van te maken. Aanvang 17.00 uur 
met een glaasje en aanvang buffet om18.00 uur. Zie 
de brief die u ontving en uw programmaboekje. De 
brief dient u als u deelneemt in te leveren bij uw 
wijkhoofd, vóór 15 februari. 
Vrijdag 7 maart. Wereldgebedsdag, dit jaar voor-
bereid door vrouwen uit Egypte. Tot de vroegste 
Christenen in Egypte behoorde Marcus, die daar de 
eerste kerk stichtte en de eerste theologische 
school leidde, waar grote christelijke denkers als 
Origines, Athanasius en Clemens van Alexandrië 
zich konden ontwikkelen. U krijgt na afloop dia’s 
over Egypte te zien, met een uitleg van Willemien 
Brouwer. De aanvang van de dienst is 19.30 uur. 
Man, vrouw, kind, van alle geloven of overtuigingen 
zijn in deze oecumenische dienst welkom. 
Woensdag 12 maart: koffieochtend, daar gaat een 
inschrijflijst voor rond. U kunt ook bellen met Toos 
Teunissen (0318 418 955) of Lia Fintelman (0318 
617 726). 
Zaterdag 5 april is er weer de jaarlijkse inzameling 
van kleding voor Mensen in Nood De inzameling 
wordt gehouden op het plein voor onze kerk, 
Heelsumseweg 1 van 9.00 tot 11.00 uur. Inlich-
tingen bij Willemien de Groot, tel: 0318 417 355. 
Maandag 7 april. Mevrouw de Boer komt opnieuw 
haar lezing over Bhutan geven in de Parochiezaal. 
Koffie vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur 
Vrijdag 11 april. Ons K.V.G. organiseert dit jaar de 
Provinciale ledendag en die wordt in de 
Commanderij gegeven, Commandeursweg 44 in 
Bennekom. We beginnen om 10.00 uur met koffie 
en openen om 10.30 uur. Gastspreker in de ochtend 
is Ben Piepers. Onder het genot van een drankje 
hebt u kans KVG-sters uit de provincie Utrecht te 
ontmoeten. We lunchen om 12.30 uur. En om 14.00 
uur komt de heer Schipper een lezing geven over: 
”de hippe jaren 60”. Om 16.00 uur nemen we 
afscheid van elkaar. Kosten zijn € 10 per persoon; 
dit valt namelijk buiten ons programmaboekje en is 
een extra dag, die we maar eenmaal in de 5-6 jaar 
organiseren. 

Gea Kleipool, voorzitter K.V.G 

Kledinginzameling ”Mensen in Nood" 
De stichting Cordaid ”Mensen in Nood” houdt 
zaterdagmorgen 5 april van 9.00 uur tot 11.00 uur 
weer een kledinginzameling in Bennekom. De 
inzameling wordt gehouden op het plein van onze 
kerk. 
Met de opbrengst van de kleding wordt door 
Mensen in Nood speciaal hulp geboden op die 
plaatsen in de wereld waar hulp het hardst nodig is. 

Speciale aandacht is er dit jaar weer voor de door 
extreme droogte geteisterde gebieden in de Hoorn 
van Afrika en voor het zuiden van India, dat met 
grote regelmaat wordt getroffen door over-
stromingen en cyclonen. Om in de toekomst de 
mensen in de Hoorn van Afrika beter te wapenen 
tegen de droogte is het “Droogte Cyclus Manage-
ment Project” opgezet, terwijl in het Zuiden van 
India een evacuatiecentrum wordt gebouwd, waar 
de mensen in ieder geval een veilig heenkomen 
kunnen vinden. Door uw overtollige, nog bruikbare 
kleding te brengen, kunt u een belangrijke bijdrage 
leveren aan deze projecten. De ingezamelde kleding 
wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met het geld 
dat het opbrengt worden de projecten als hiervoor 
genoemd, gefinancierd. 
Draagt u ook een steentje bij? Wel graag alles 
brengen in gesloten plastic zakken. Informatie bij 
Willemien de Groot, tel: 0318 417 355. 

Kledingbeurs 
Voor de derde keer ga ik een kledingbeurs 
organiseren omdat er veel belangstelling is voor 
mooie, gedragen kleding. Vanaf april kunt u bij mij 
inleveren. Het tijdstip van inlevering is wat later 
omdat wij een renovatie aan het huis ondergaan in 
maart en ik dan tijdelijk geen opslagruimte heb. 
Vandaar dat ik op zaterdag 8 maart, van 12.30 uur 
tot 15.30 uur, in de torenzaal van onze kerk een 
extra kledingbeurs wil houden van de kleding die ik 
nu al heb binnengekregen! Veel nieuwe of 
nauwelijks gedragen dameskleding maat 44 en 
vrijwel nieuwe schoenen maat 38,5. Daarnaast is er 
ook nog herenkleding en de “gewone” dames 
kleding. Ook nu is de kwaliteit weer heel goed! De 
opbrengst is weer voor de verbouwing van de 
Parochiezaal. Informatie bij Janneke Postma, tel. nr. 
0318 415 813. 

Wij zijn een spaarzaam volk 
Het zal u niet ontgaan zijn: wij hebben een nieuwe 
supermarkt in Bennekom. Plus. En Plus geeft meer, 
veel meer! Namelijk zegeltjes. Ze kosten bijna niets, 
2 cent per bestede euro. Als de kaart vol is heb je 
voor 4 euro geplakt maar je krijgt er 6 euro voor 
terug. Als we nu eens met z’n allen zegeltjes gaan 
sparen voor de verbouwing van de parochiezaal, 
kleine moeite, groot gewin! U kunt de volle kaarten 
bij mij inleveren, wij zijn al begonnen met sparen, u 
ook? 

Fondsenwervingscommissie verbouwing 
parochiezaal, Janneke Postma 
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Zuid-Afrikaanse maaltijd 
Op vrijdagavond 28 maart gaat Jaap van Apeldoorn 
Zuid Afrikaans voor ons koken. o.a. Boboti staat op 
het menu! De opbrengst is weer bestemd voor de 
verbouwing van de parochiezaal. Kosten € 14 p.p., 
excl. drankjes. Water is gratis, wijn en sap € 1 per 
glas. Opgeven kan vanaf nu bij Janneke Postma. 

Toneelvereniging MARE speelt ‘In 
Posities’ 
Toneelvereniging MARE speelt op woensdag 12 en 
donderdag 13 maart ‘In Posities’ van Peter Aten. De 
voorstellingen worden gehouden in theater Cultura 
en beginnen om 20.15 uur. 

‘In Posities’ speelt zich gelijktijdig in de zomer en 
vlak voor kerst af. Het stuk gaat over verhoudingen, 
de posities ten opzichte van elkaar. Ook iets wat in 
ons dagelijks leven speelt: mensen hebben een 
bepaalde positie ten opzichte van elkaar. Peter Aten 
(hedendaags toneelschrijver en werkzaam als gra-
fisch ontwerper voor tv omroepen) heeft inmiddels 
een indrukwekkende reeks toneelstukken op zijn 
naam staan. De dialogen zijn sterk, zijn stukken 
pittig en krachtig. Dit is de derde keer dat MARE 
een stuk van zijn hand opvoert.  

Hugo aast op promotie en wil - voor een diner met 
zijn baas - goed voor de dag komen met zijn vrouw 
Letty. Hij neemt haar mee naar een boutique voor 
een nieuwe jurk. Als hij hoort dat zij zwanger is, 
dreigt er een breuk in hun relatie. Het diner 
verloopt dramatisch. Letty is misselijk en Otto en 
Lidewij vechten hun privéproblemen uit. De schrik 
slaat Hugo helemaal om het hart als hij eindelijk 
Letty’s moeder ontmoet … 

De regie van deze tragikomedie is in handen van 
Hans Fuchs. Vanzelfsprekend worden er weer veel 
rollen vertolkt door parochianen, en ook achter de 
schermen zijn ze te vinden. 

MARE is opgericht naar aanleiding van de viering 
van het 20-jarig bestaan van de R.K. Maria Regina 
Parochie. Met veel enthousiasme en succes werd 
(in april 1979) in de Reehorst het toneelstuk 
"Majoor Barbara" van Bernhard Shaw gebracht. De 
toenmalige spelgroep (R.K. Spelgroep Bennekom) 
besloot toen om een officiële vereniging op te 
richten en gaf in een oprichtingsvergadering op 10 
november 1981, de vereniging de naam "MARE" 
mee (MARE een afkorting van Maria Regina).  

Voorstellingen: 12 en 13 maart. De aanvang is 
20.15 uur. Reserveren kan via 0318 672 800. De 
entree is € 12,50 (incl. garderobe en drankje). 
Namens MARE, 

Wietske Snitselaar – Oegema, Marian Bolscher 

Melaniabridgedrive van 27 januari 
56 mannen en vrouwen hebben op maandagavond 
27 januari deelgenomen aan de bridgedrive in de 
beide zaaltjes van de katholieke kerk in Bennekom. 
Het inschrijfgeld en de opbrengst van de consump-
ties is in zijn geheel ten goede gekomen aan 
Melania, een vrijwilligersorganisatie die vrouwen 
financieel steunt in Afrika, Azie en Zuid Amerika. 

De opbrengst, € 440, wordt besteed aan 2 projecten 
die we op dit moment steunen: 

- Het project in Uganda in de plaats Nyakasura: het 
opzetten van een vakopleiding voor naaien en 
breien voor 42 alleenstaande vrouwen (weduwen) 
en hun gezinnen. Door deze opleiding heeft de 
groep uitzicht op een beter inkomen en daarnaast 
zal deze training ook bijdragen aan het zelfrespect 
van de vrouwen. Dit project steunen we met een 
andere Melania werkgroep voor 1 jaar € 745. 

- In Kisumu Nyalenda village (Kenia), het opzetten 
van een naaiatelier waar vrouwen kunnen werken 
en er hun geld verdienen. Dit is een goede 
gemotiveerde groep vrouwen, die onder de 
armoede grens leeft op dit moment. Ze hebben 
een gedegen plan om de uniformen te verkopen 
en al met meerdere scholen contact gehad. Ze 
hebben geld nodig voor naaimachines, inrichting 
en training. De kosten voor dit project zijn € 2200 
per jaar en dat voor de duur van 2 jaar. Emmaus 
uit Wageningen steunt dit project voor de helft 
van het bedrag. 

Wilt u ook een project adopteren?? Kijk op de 
website www.melania.nl. 

Marian Bolscher, Melania Bennekom 

Kerk en Milieudag in Bennekom 
Op zaterdag 8 maart zal de provinciale Gelderse 
Kerk-en-Milieu-dag worden gehouden in het kerke-
lijk centrum “de Brink” in Bennekom. Deze dag 
wordt georganiseerd door kerken uit Wageningen 
en Bennekom en duurt van 10 uur ‘s morgens tot 
4 uur ‘s middags. Het thema is “Duurzaamheid: 
onze verantwoordelijkheid”. In de loop van de dag 
kan men inspiratie opdoen vanuit diverse christe-
lijke tradities. In de morgen geven drie voorgangers 
uit verschillende tradities hun pastorale visie op 
duurzaamheid. 

‘s Middags kunt u deelnemen aan werkgroepen om 
u te helpen woorden om te zetten in daden. Naast 
een dialoog met de genoemde voorgangers kunt u 
in twee sessies kiezen uit negen workshops over 
Zonnepanelen op kerkdaken, Fair Trade voor 
kerken, Energiebesparing voor kerken, duurzaam 
Beleid en Beheer van kerken, Groen in en om  
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kerken en de relatie tussen duurzaamheid Talenten, 
Jongeren en Ondernemen. 

U bent van harte welkom en het wordt zeer 
gewaardeerd als u anderen op deze dag attendeert. 
Voor € 15 per persoon kunt u meedoen aan de dag. 
Daarvoor ontvangt u een eenvoudige biologische 
lunch en koffie of thee. U kunt zich, graag vóór 
1 maart 2014, opgeven bij mevr. Truus Appelman-
Komen, truusapp@xs4all.nl of telefoon 0318 414 
943. 

Inzamelingsactie Voedselbank in de 
Veertigdagentijd 
Na de succesvolle actie van vorig jaar, 
pakken de gezamenlijke* kerken in 
Bennekom in april, in de aanloop naar 
Pasen, nog een keer het estafettestokje 
over in de Estafette Actie Bennekom voor 
de Voedselbank Ede. Samen delen in 
oprechte solidariteit met onze naasten die 
de eindjes (even) niet aan elkaar kunnen knopen. 
Ook nu willen u vragen om uw bijdrage. Lees op 
www.voedselbank-ede.nl voor meer informatie. 

 
Op de inzamelpunten staan kratten waarin u 
levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar 
stelt aan de Voedselbank. Het gaat hierbij om 
houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, 
groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam 
of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst, maar ook om 
luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, 
wasmiddel, etc. Ook een financiële bijdrage is 
mogelijk. Waar en wanneer kunt u uw bijdrage 
inleveren? 

 op zondag 6, 13 en 20 april in de kerken rond de 
vieringen; 

 op vrijdag 4, 11 en 18 april in het Kerkheem 
tijdens de weekmarkt; 

 op alle werkdagen van 7 t/m 18 april tussen 10.30 
uur en 11.30 uur; 

 bij de parochiewacht in de Torenzaal van de 
Katholieke Kerk 

We hopen op uw gulle medewerking, alvast 
hartelijk dank!!! 
Namens de werkgroep van de gezamenlijke Kerken: 

Hervormde Gemeente, Vrijzinnig Bennekom (NPB), 
Gereformeerde Kerk, Vrije Evangelische Gemeente, 
Chr. Gereformeerde Kerk, RK Geloofsgemeenschap 
Maria Virgo Regina 

Koffieochtend! 
Woensdag 9 april wordt er weer een koffieochtend 
georganiseerd door een werkgroep van vrouwen uit 
Bennekom met verschillende kerkelijke achter-
gronden.  
Spreekster: Farzane Poodine; Farzane is getrouwd 

en komt uit Iran. Voor meer informatie 
zie www.koffieochtendbennekom.nl. 
Tijdens haar toespraak zal zij 
ondersteund worden door een tolk. 

Thema: “Teleurstelling” 
Plaats: Vrije Evangelische Gemeente, 

Margrietlaan 30, Bennekom, Tel. 
0318 413 336 

Tijd: 9.15 – 11.30 uur; uiteraard is er ook 
samenzang en gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te komen. Er is 
kinderoppas aanwezig. 

Entree: collecte ter dekking van de kosten. 
Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen 
naar: Gerda de Nooij, tel. 0318 416 178 of email 
gerdadenooij@gmail.com. 

Happietaria Wageningen opent haar 
deuren weer! 
Happietaria Wageningen is weer terug, voor de 
vijfde keer op rij! Dit jaar opent Happietaira haar 
deuren van vrijdag 28 maart tot donderdag 27 april 
2014. Happietaria is een tijdelijk restaurant, 
opgezet door de christelijke studentenverenigingen 
en volledig gerund door vrijwilligers. Iedereen kan 
komen eten of meehelpen in het restaurant. De 
opbrengst van het restaurant gaat naar een goed 
doel. Dit jaar is dat voor Happietaria Wageningen 
een onderwijsproject in Thailand via de organisatie 
ZOA. Wegens politieke onrust zijn ruim 135.000 
Birmezen namelijk gevlucht naar Thailand, waar 
sommigen al 25 jaar in vluchtelingenkampen 
verblijven. Sinds 1997 zet ZOA zich in voor diverse 
onderwijsprojecten binnen de Thaise vluchtelingen-
kampen, zoals het intensief trainen van 
leerkrachten en het geven van beroepstrainingen. 
Door verbetering van het onderwijs krijgen de 
vluchtelingen meer perspectief en worden hun 
baankansen verhoogd.  

Wij willen u van harte uitnodigen om te komen eten 
bij Happietaria of te komen helpen in de bediening 
of keuken, bijvoorbeeld samen met uw Bijbelkring, 
vrienden of collega’s. We hebben uw hulp hard 
nodig om Happietaria Wageningen tot een succes te 
maken! Reserveren en inschrijven als vrijwilliger kan 
via de website, www.happietariawageningen.nl, of 
door te bellen naar 0614 392 748 (tussen 17:00 en 
22:00). Wees van harte welkom tussen 28 maart en  
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17 april! Momenteel zijn we nog hard op zoek naar 
een pand. We houden u op de hoogte van de 

vorderingen over de locatie via onze website. 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Thomas a Kempis (vervolg) 
Thomas a Kempis werd in 1380 geboren in een 
geslacht van ambachtslieden, woonachtig in 
Kempen in het Rijnland. Hij volgde het voorbeeld 
van zijn oudere broer en sloot zich aan bij de 
Broeders van het Gemeene Leven te Deventer. Daar 
bekwaamde hij zich in het afschrijven (kopiëren) 
van manuscripten. In 1339 werd hij toegelaten tot 
de niet lang daarvoor gestichte orde van reguliere 
Kanunniken te Windesheim. Later werd hij tot 
priester gewijd en twee maal tot sub-prior van de 
gemeenschap gekozen. Bovendien bekleedde hij 
enige tijd de functie van procurator. Ook hij verloor 
zijn moeder aan de pest. Het was immers de eeuw 
van de Zwarte Dood. Hij bleef de gemeenschap 
trouw tot zijn dood in 1471. 

Het beroemdste geschrift van Thomas a Kempis is 
de “Navolging van Christus” dat snel een grote 
verspreiding kreeg. Thomas a Kempis was een 
leidende figuur van de invloedrijke, laat-middel-
eeuwse spirituele beweging die De Moderne Devo-
tie heette. Zij had haar centrum in Nederland. Doel 
van de beweging was om de geestdrift en de 
praktische levenswijze van de eerste christen-
gemeenschappen nieuw leven in te blazen. De 
leden van de Moderne Devotie die de Broeders en 
Zusters van het Gemeene Leven genoemd werden, 
leefden in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, 
sommigen in hun eigen woningen, anderen in 
gemeenschappen. Ze voorzagen in hun levens-
onderhoud met handenarbeid en al hun inkomsten 
werden aan een gemeenschappelijk fonds afge-
staan. De beweging kende twee takken: een leken-
beweging en een geestelijke tak, de zogenoemde 
reguliere Kanunniken van Windesheim 
Tot slot 
In de kerkgeschiedenis neemt de Moderne Devotie 
een bijzondere plaats in. De hele geschiedenis van 
de Kerk dóór zijn er regelmatig hervormingen 
geweest. Zo was er in de tiende eeuw de 
hervorming van Cluny. In de elfde eeuw zien we de 
hervorming van Citeaux en in de dertiende eeuw de 
Moderne Devotie. Dit laatste was een beweging van 
puur Nederlandse bodem en ook een echt huma-
nistische beweging. Het middeleeuwse collectivisme 
maakt plaats voor het individualisme van de 
Renaissance. In de Renaissance stond de mens 
centraal. Volgens Iserlo was men in de 15e eeuw 

terecht van mening dat de hervorming in kleine 
gemeenschappen moest beginnen. Onder andere 
Erasmus is gevormd in de Latijnse school in 
Deventer bij de Broeders des Gemenen Levens. 
Zoals er van oudsher een duidelijk Zuid-Europees, 
Latijns Christendom is, was er nu ook een Noord-
Europees, humanistisch Christendom. Het centrum 
daarvan lag in Nederland. Je zou best kunnen 
spreken van een Gelderse Renaissance. Dit was 
geen schisma maar een verrijking. Maar de Kerk 
koos voor het conflict en heeft deze kans op 
hervorming niet aangegrepen. Het klimaat verhard-
de juist. Het is merkwaardig dat in die tijd, wat men 
later de “Kleine IJstijd” is gaan noemen, begon. Een 
koudeperiode die enkele eeuwen heeft voort-
geduurd. Daaraan danken wij in onze musea een 
reeks bekende schilderijen met schaatsenrijders en 
verdere ijspret. Maar ook op geestelijk en maat-
schappelijk gebied kun je over deze tijd spreken als 
over een verkilling. Hervormingen, die in de middel-
eeuwen met enige regelmaat plaats hadden, waren 
in de 16e eeuw niet meer mogelijk. Er brak een tijd 
aan van keiharde vervolgingen. Het tijdperk van de 
godsdienstoorlogen was aangebroken. 

Koos van der Zalm 
Literatuur 

 Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de 
Moderne Devotie. Rudolf van Dijk. 

 Handboek Kerkgeschiedenis, Dr C.C. DeBruin 1976 

 Geert Grote en de Moderne Devotie. Athenaeumbibliotheek 
Deventer 

 Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur 1300-1400, Frits 
van Oostrom. 

 De hervorming van de kerk in de late middeleeuwen. Dr. E. 
Iserloh. 

Oorlog en terpentijn – een leeservaring 
Mijn schoondochter die in boeken doet, heeft het 
talent om je feilloos het boek te adviseren dat je 
graag leest: “Oorlog en Terpentijn” van de Vlaamse 
schrijver Stefan Hertmans. Ter gelegenheid van mijn 
zesentachtigste verjaardag kreeg ik het van haar 
cadeau. In het TV-programma Buitenhof had ik de 
schrijver al over zijn boek horen praten. Daar 
vernam ik ook de informatie die nu op de flaptekst 
staat: ”Vlak voor zijn dood in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw gaf de grootvader van Stefan Hertmans 
zijn kleinzoon een paar volgeschreven oude cahiers. 
Jarenlang durfde Hertmans de schriften niet te 
openen – tot hij het wel deed en onvermoede 
geheimen vond. Het leven van zijn grootvader bleek 
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getekend door zijn armoedige kinderjaren in het 
Gent van voor 1900. Door gruwelijke ervaringen als 
frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en door een 
jonggestorven grote liefde. In zijn verdere leven 
zette hij zijn verdriet om in stille schilderkunst. 
Stefan Hertmans’ jarenlange fascinatie voor zijn 
grootvaders leven bracht hem uiteindelijk tot het 
schrijven van deze aangrijpende roman.” 
Een prachtig boek. Prachtig van taal. ‘Vlaams’ is 
toch anders dan Nederlands. Het zingt meer. Heeft 
de kunst van het versieren in zich. Het boek vereist 
aandachtig lezen door de verschillende zich telkens 
afwisselende lagen waarop het verhaal zich 
afspeelt. De schrijver, de verteller, over zijn 
persoonlijke ervaringen met zijn grootvader. Het 
verhaal van de grootvader in het gezin waarin hij 
opgroeide. Het verhaal van de overgrootvader, de 
ambachtelijke kunstschilder, die de fresco’s in 
kerken en kapellen mocht restaureren. Maar ook 
wat daarvan komt uit de aantekeningen van de 
grootvader zelf – vooral zijn ervaringen van die 
gruwelijke jaren 1914-1918 aan het front – en wat 
de schrijver uit eigen onderzoek en eigen fantasie 
aanvult. 
Bij het lezen moest ik mij steeds realiseren dat de 
schrijver een man is van de generatie van mijn 
kinderen en dat de grootvader, Urbain Martien, 
waarover het boek gaat, is van de generatie van 
mijn vader. Als de schrijver het over de grootvader 
heeft moet ik mij steeds weer realiseren dat hij het 
heeft over mijn vader. Dat wil zeggen over de tijd 
van mijn vader. Door wat ik daarvan weet uit 
verhalen en uit wat ik zelf heb meegemaakt, voel ik 
mij in het verhaal van Urbain zeer thuis. Het zijn de 
herkenningen die het voor mij tot een bijzonder 
boek maken. Mijn vader was van 1895. Toen in 
augustus 1914 de Grote Oorlog uitbrak – dit jaar 
dus honderd jaar geleden – was hij net 19 jaar 
geworden. Hij is vier jaar als militair gemobiliseerd 
geweest. Hij diende bij de cavalerie. Daar waren de 
officieren van adel en de manschappen gewoon 
volk. In het boek van Hertmans zijn de officieren 
Walen en de manschappen Vlamingen, wat tot de 
dag van vandaag zijn gevolgen in de Belgische 
politiek doet voelen, evenals het feit dat er meer 
Vlamingen aan het front vochten dan Walen, terwijl 
de laatsten toentertijd de meerderheid van de 
Belgische bevolking uitmaakten.  
Wat mijn vader ons als kinderen van zijn militaire 
tijd vertelde waren bonte, avontuurlijke verhalen. 
Dat is wel het verschil met de verhalen van Urbain. 
Verschrikkelijke verhalen, onbegrijpelijk dat mensen 
zulke gruwelijkheden kunnen doorstaan. Tekenend 
is ook dat de schrijver, maar eigenlijk is het Urbain 

in zijn aantekeningen zelf, die de lezer weet 
duidelijk te maken dat zijn moed en zijn 
doorzettingsvermogen voortkomt uit zijn geloof, 
zijn vroomheid en zijn trouw aan God en vaderland. 
Het boek toont hem als een moedig strijder, een 
oorlogsheld, als zodanig erkend door vele 
eretekenen hem verleend. Het boek vertelt dat 
Urbain drie keer gewond raakte, maar na herstel en 
een periode van revalidatie weer drie keer aan het 
front terugkeerde. Op de TV vertelde Stefan 
Hertmans dat het in werkelijkheid vijf keer 
gebeurde dat hij gewond raakte. Maar voor een 
boek is dat te veel. De werkelijkheid is erger dan 
onze verbeelding kan verdragen. 
Het geloof en de vroomheid waarvan het leven van 
de grootvader getuigt is voor de mensen van mijn 
generatie zeer herkenbaar in het leven dat zij zich 
van hun ouders herinneren. Geloof en vroomheid, 
maar ook onvoorwaardelijke onderworpenheid aan 
het gezag, vooral dat van de kerk, van de pastoor. 
Zo vertelt het verhaal dat de overgrootvader na een 
zeer geslaagde restauratie van een fresco van zijn 
opdrachtgever, de pastoor van de kerk, nauwelijks 
enige lof verwierf. Hij mocht zich wat gaan 
verbeelden en te duur worden. 
De gruwelijkheden van de oorlog, waarvan een 
soldaat die het meemaakte met eigen woorden 
vertelt, zijn helaas nog steeds actueel. Misschien is 
het daarom goed dat ik deze leeservaring besluit 
met een citaat van een enkele zin: “Wat 
veroorzaakt toch dat wonder, dat we in onze 
dromen licht en leven zien, terwijl het donker is om 
ons?” 

Timo Harmsen, 16 februari 2014 

Onder ons 
Middenin de wijk San Ignacio ligt een groot terrein 
dat toebehoort aan het echtpaar Cukie en Jorgelina. 
Ze zijn rond de zeventig en afkomstig uit de 
provincie Entre Ríos, zo'n 4 à 500 km verwijderd van 
Buenos Aires. Als kinderen zijn ze met hun 
respectievelijke families naar Buenos Aires 
gekomen, op zoek naar een betere toekomst, naar 
werk in de hier aanwezige fabrieken. Cukie werkte 
tot zijn pensionering in een nabijgelegen kippen-
slachterij. Op hun terrein houdt hij paarden, kippen, 
ganzen en nog meer vee. Het woonhuis ligt 
verscholen tussen de bomen aan de oever van de 
beek. Het lijkt een stukje platteland van Entre Ríos, 
verplaatst naar de grote stad. 
Afscheid nemen 
Vorige week zaterdagochtend kwamen mijn 
collega's Juanita en Miguel me waarschuwen dat 
Jorgelina overleden was. Ze was al enkele maanden 



 

21 
 

ziek. Tot aan de middag zou ze nog in huis 
opgebaard zijn en was er gelegenheid afscheid te 
nemen en de familie te groeten. Ik ben erheen 
gegaan. 

Er was verbazingwekkend veel belangstelling. Het 
erf en de achterhof tot aan de beek stond vol met 
groepjes pratende mensen. De baar stond in de 
kleine, stampvolle woonkamer. Ik zag veel 
bekenden van wie ik niet had vermoed dat zij ook 
tot de vrienden- en kennissenkring van de familie 
behoorden. Toen ik Cukie begroette, zei hij: 'Het is 
het lot. Ik moet nu alleen verder.' 

Enkele vrouwen van de parochie hielden een korte 
gebedsdienst. Daarna gebeurde er iets bijzonders. 
Een buurman had van huis z’n accordeon en een 
gitaar meegebracht en vroeg om aandacht: 
'Jorgelina heeft me kort geleden gevraagd om 
tijdens de wake enkele chamamés te spelen. Die 
belofte wil ik nu vervullen. Miguel begeleidt me op 
de gitaar en Juanita zal zingen.' 

Chamamé 
De chamamé, de volksmuziek uit Entre Ríos, de 
geboortegrond van Cukie en Jorgelina, hoort met 
zijn vrolijke ritme en klanken eigenlijk meer thuis op 
een bruiloft dan op een uitvaart, maar het werkte 
wonderwel. 

Al bij de eerste toon begonnen mensen mee te 
klappen en toen tenslotte een Marialied gezongen 
werd, deed iedereen die de tekst kende mee. 
Tranen stroomden bij velen over de wangen. 

De muzikanten grepen terug op de wortels van de 
overledene: de muziek waarmee ze was 
opgegroeid. De waarde daarvan werd door 
iedereen onmiddellijk herkend. Het Entre Ríos van 
Cukie en Jorgelina bleek hier krachtig aanwezig. 
Wat dood en ver weg lijkt, is onder ons. 

Marc van der Post 

 

 _______________________________ VAN DE REDACTIE ________________________________ 

Het centraal parochieblad van de zTB-parochie is een feit. De locatieraad en de redactie hebben uitvoerig 
overlegd over hoe voorzien zou kunnen worden in de lokale berichtgeving, waarvoor in het centrale blad 
niet voldoende ruimte beschikbaar is. Het resultaat is het nu voor u liggende Nieuw S Blad voor de 
katholieken in Bennekom. De andere naam en vormgeving van het blad accentueren de nieuwe situatie, 
maar sommige elementen zullen u ook herinneren aan de oude situatie. Wij horen graag van u wat u er van 
vindt. 

In de papieren versie van ons blad treft u zoals van oudsher advertenties aan van lokale ondernemers. De 
inkomsten hieruit zijn van groot belang voor het dekken van de kosten van dit blad. Wij hebben overwogen 
die advertenties ook in de digitale uitgave op te nemen en deze daar aanklikbaar te maken. Omdat dit met 
zich meebrengt dat de digitale uitgave een te grote omvang krijgt hebben wij hier voorlopig van afgezien. In 
plaats daarvan zullen wij die advertenties wel op de website zetten en daar in ons blad naar te verwijzen. 

Het rooster voor ons Nieuw S Blad staat in onderstaande tabel. Zoals u kunt zien zijn de verschijningsdata 
(data voor binden) ná die van het centrale parochieblad. Dit is zo gedaan om gelijktijdige verspreiding van 
beide bladen door de bezorgers mogelijk te maken. Het rooster voor het centrale parochieblad staat in het 
januarinummer en wellicht ook in het komende eerste nummer van dat blad. 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pasen) tot zondag 6 april; 
 e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl 
 Jos Jansen, Everlaan 8, 6705DJ Wageningen 
Bezorging: Wim Klunder; tel: 0318 632 518 
Advertenties: Klaas Postma; tel: 0318 415 813; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl 

Rooster voor het Nieuw S Blad voor de katholieken in Bennekom voor de rest van 2014 
Let op: de data zijn met een week verschoven t.o.v. eerder verspreide gegevens! 

nummer bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 

redactie- 
vergadering 

binden 

pasen za 12 apr t/m vr 30 mei zo 6 apr di 8 apr wo 16 apr 

pinksteren za 31 mei t/m vr 11 jul zo 18 mei di 20 mei wo 28 mei 

zomer za 12 jul t/m vr 12 sep zo 29 jun di 1 jul wo 9 jul 

seizoenstart za 13 sep t/m vr 31 okt zo 31 aug di 2 sep wo 10 sep 

herfst za 1 nov t/m vr 19 dec zo 19 okt di 21 okt wo 29 okt 

kerstmis za 20 dec t/m vr 22 jan zo 7 dec di 9 dec wo 17 dec 
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 _________________________ MARIA VIRGO REGINA INFORMATIE __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

 Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 0318 417 670 

 Rita van Doesum-Karsten (secretaris) 
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
tel. 0318 418 025 

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

 Truus Appelman, tel. 0318 414 943 

 Miranda Meuwissen, tel. 0318 420 497 
Pastoraatsgroep 

 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 1e 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 2B, tel. 0318 431 810 
 


