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jun 17 mvr bestuur 
 20 excursie naar de hof van lof in megen 
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jul 10 bijeenkomst Kathokids 
 15 mvr bestuur 
aug 19 mvr bestuur 
 27 boeken- en kledingmarkt vlegeldag 
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Mariakapel en Parochiewacht 
De Mariakapel 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. 
 
 
 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/nieuws/pastorweek
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 _______________________________ KERKBERICHTEN _______________________________  
 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 1 juni t/m 13 juli 
2014 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

1 juni, 7de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering met 

cantors en volkszang 
voorganger: pastor Liesbeth ter Elst 
collecte 1: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: inloophuis Wageningen 

8 juni, Hoogfeest van Pinksteren 
10.00 uur: woord- en communieviering mmv 

ARSIS 
voorganger: Marianne Thie en Ruud van der 

Linden 
collecte 1: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor onze missionarissen, werkend in 

de 3e wereldlanden, om tijdens 
verblijf in eigen land te kunnen 
bijtanken en uitrusten 

15 juni, Zondag van de H. Drie-eenheid 
10.00 uur: Taizé viering 
collecte 1: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor Diaconale huis “Oase” in 

Oosterbeek (project pastor Hans 
Lammers) 

22 juni Sacramentsdag 
10.00 uur: Eucharistieviering mmv het gemengd 

koor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor het vluchtelingenwerk 

29 juni: Feest van de Heilige Petrus en Paulus 
10.00 uur: gezinsviering mmv het kinderkoor 
voorganger: pastor Diny Booyink 
collecte1: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor de caritas 

6 juli: 14de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering mmv 

ARSIS 
voorganger: parochiële voorganger 
intenties: Jan Schipper 
collecte 1: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor het Hospice Bennekom 
 

13 juli, 15de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering mmv het 

gemengd koor 
voorganger: pastor Liesbeth ter Elst 
collecte 1: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor de voedselbank 

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 

 
juni 8 Christianne / Linda 

Kom-in-de-kring vieringen 

  
juni 8 Elke / Irene 
juni 29 Angelique / 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. 
jun 1 10.00u  Nell 0318 430 988 
 15 10.00u  v. Lammeren 0318 415 479 
 29 10.30u  Meijs 0318 418 273 
Janine van Schaijk, Tarthorst 6, 6708 JA 
Wageningen, tel. 0317 421 285 
jun 1 10.00u  Heestermans 0318 416 462 
 15 10.00u  Breteler 0317 415 588 
 29 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 
jun 1 10.00u Kroes 0318 418 002 
 15 10.00u Schlepers 0318 416 304 
 29 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 
tel. 0318 417 195 
jun 1 10.00u Nell 0318 430 988 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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jun 8 10.00u Appelman 0318 414 943 
    om 9.20u ophalen 
 15 10.00u  van den Akker 0318 415 137 
 22 10.00u Kroes 0318 418 002 
 29 10.00u Meijs 0318 418 273 

Mededelingen 
Nieuw ingeschreven: 
Diederik Jan Slot, Hullenbergweg 9B, 6721 AN 
Bennekom 
Bericht vanuit de bezoekgroep 
Soms liggen mensen een hele tijd in het ziekenhuis, 
verpleeghuis zonder dat dat bekend is bij de 
geloofsgemeenschap. Wij willen ook, namens de 
geloofsgemeenschap, graag aan deze mensen 
aandacht besteden door een bezoekje in het 
ziekenhuis of verpleeghuis of, als dat op prijs 
gesteld wordt, bezoek van een pastor. Soms zijn er 
parochianen wel op de hoogte maar komt dit niet 
bij de bezoekgroep terecht. U kunt bellen naar 
Marian Bolscher 0651 651 736 maar liever nog 
mailen naar mgbolscher@hotmail.com. Zij kan ook 
de contacten leggen met de pastor. 

Marian Bolscher 
Nieuw lid Pastoraatsgroep 
In het januarinummer van ons “oude” parochieblad, 
werd aandacht besteed aan het per 1 januari jl. 
scheidende lid, Marian Bolscher. Zij maakte 
gedurende 22 jaar deel uit van de Pastoraatsgroep. 
In de wetenschap dat Pastoraatsgroepsleden sinds 
de fusie tot Zalige Titus Brandsma parochie een 
aanstelling voor een periode van 4 jaar hebben, met 
een eenmalige verlengingsmogelijkheid van nog-
maals 4 jaar zijn wij op zoek gegaan naar een 
opvolger(ster). Dit bleek geen eenvoudige opgave 
te zijn. Je voor een periode van minimaal 4 jaar 
verbinden en je mede verantwoordelijk weten voor 
de pastorale gang van zaken binnen onze locatie op 
het gebied van liturgie, gemeenschapsopbouw, 
diaconie en catechese vraagt tijd en inzet. Wij zijn 
daarom blij dat wij mevrouw Riet Kroes bereid 
hebben gevonden ons team te gaan versterken. De 
pastoraatsgroep bestaat nu uit de volgende 
personen: de dames Riet Kroes, Marialda Kuin, 
Marianne Thie en de heer Ruud van der Linden. 

Ruud van der Linden, Voorzitter Pastoraatsgroep 

Van Pasen naar Pinksteren 
De Paastijd is voor mij extra waardevol als ik er de 
40 dagen voor Pasen intens naar toe heb kunnen 
leven. Dit voorjaar las ik – omringd door de 
weelderige bloesems van het vroege voorjaar, de 
forsythia was zelfs al voor Pasen uitgebloeid – het 
boek “De intrede van Christus in Brussel”. Het is een 
roman die enkele jaren geleden werd geschreven 

door de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst. Een 
ware aanrader, die volgend voorjaar ongetwijfeld 
opnieuw zal verschijnen vanwege de gelegenheid 
dat de auteur volgend jaar het boekenweek-
geschenk mag schrijven. 

Het is een uitermate boeiend gegeven om te 
fantaseren over wat er in onze tijd zou gebeuren als 
het geloof postvat dat Christus heel binnenkort in 
ons midden zal verschijnen. In het boek is zelfs de 
datum van Zijn komst al bekend: de nationale 
feestdag van België, midden in de zomer. De komst 
van Christus houdt alle Brusselaars in de greep, of 
ze nu gelovig zijn of niet. Hij zal toch waardig 
ontvangen moeten worden en de burgemeester kan 
Hem toch niet op een ezel door de stad laten 
rondgaan? Dus de autoriteiten bereiden van alles 
voor om Christus passend (als een koning) te 
ontvangen. Maar ook de gewone burgers zijn flink 
bezig met Zijn komst. Een enkeling neemt al meer 
dan een week voor Zijn komst plaats tegenover het 
paleis van de koning, want die locatie zal vast en 
zeker worden aangedaan. Alleen weet nog niemand 
waar Hij zal aankomen en wat precies Zijn route 
door de stad gaat zijn. 

Het is zonder meer uniek wat de verwachte komst 
van Christus losmaakt in alle mensen. Iedereen 
zorgt dat de stad er piekfijn uitziet. Mensen worden 
vergevingsgezind naar elkaar en er ontstaat 
spontaan nabuurschap tussen buren in 
woonappartementen die elkaar jarenlang niet 
gegroet hadden en elkaar nooit kenden. 

De schijnheiligheid van ons dagelijkse leven klinkt in 
het verhaal overduidelijk door. Waarom kunnen 
een opgeruimde en leefbare stad, goed 
nabuurschap en verdraagzaamheid alleen worden 
bereikt als de komst van Christus wordt verwacht? 
Of het nu gaat om Brussel of een andere plaats in 
België of Nederland maakt natuurlijk helemaal niet 
uit. Waar de lezer ook woont, we krijgen allemaal 
een spiegel voorgehouden. Het mooiste hoofdstuk 
vind ik het bezoek van de hoofdpersoon aan zijn 
oude moeder. Ze praten deze keer met elkaar over 
het geloof, iets wat ze anders nooit doen. En dan 
blijkt zijn moeder veel nuchterder over de komst 
van Christus dan hijzelf en alle anderen. Zijn 
moeder zegt heel treffend: 

“Al die mensen die daar nu drie weken op voorhand 
aan de weg staan, hebben weinig vertrouwen in de 
zaak. Wie gelooft dat hij God nog lang genoeg zal 
zien, hoeft zich niet uit te sloven om er tijdens zijn 
aardse bestaan een vlugge glimp van op te vangen.” 

Ik moest aan dit verhaal en deze uitspraak denken 
na de overweging van pater Koenen op de 2e  

mailto:mgbolscher@hotmail.com
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zondag van Pasen. De evangelielezing ging over (de 
ongelovige) Thomas, het allerlaatste verhaal uit het 
Johannes-evangelie. Tijdens de aansluitende 
acclamatie zongen we: 

“Omdat gij me gezien hebt, Thomas, gelooft ge. 
Zalig zij die niet zien en toch geloven. Halleluja“ 

In het boek van Dimitri Verhulst komt de moeder 
naar voren als de enige waarlijk gelovende. Alle 
andere personen in het boek zijn net als Thomas. En 
zijn we zelf ook niet zo? Als we konden, zouden wij 
de Heer toch ook willen zien? En als dat in de 
Paastijd niet lukt, proberen we met Pinksteren deel 
te hebben in het ontvangen van de Heilige Geest 
die over ons wordt uitgestort. Mogen we ons straks 
met Pinksteren gezegend weten. En, we hoeven 
helemaal niet naar Brussel. We kunnen met een 
gerust gemoed deze zomer thuisblijven. 

Gilles Ampt 

In Memoriam 
Op 26 maart overleed Stans van Straelen. Stans 
werd niet meer wakker uit haar middagdutje. Voor 
haar familie maakt het plotselinge van haar 
heengaan het extra zwaar. 80 jaar werd Stans. 

Uit de gesprekken met de familie kwam vooral naar 
voren dat we in Stans een sterke vrouw verliezen. 
Op jonge leeftijd volgde zij met 2 dochtertjes haar 
man naar Afrika. Daar werd nog een dochter 
geboren. Cornelie. Omdat het meisje ziek was ging 
men terug naar Nederland. Helaas mocht dit niet 
baten; het overlijden van Cornelietje was voor Stans 
een enorm verdriet. De geboorte van een zoon kort 
daarna bracht troost. Jaren later scheidde zij van 
haar toenmalige echtgenoot en ging Stans alleen 
verder met haar 3 kinderen. Ze pakte haar 
afgebroken studie weer op en werkte tot haar 
pensioen als lerares op het Wagenings Lyceum. 
Daarnaast was zij er voor haar gezin. Feestdagen en 
vakanties werden gevierd en de kinderen hebben 
hier goede herinneringen aan. 

Stans zelf was als kind de vierde in het gezin van de 
familie van Straelen. Met haar 5 zussen en 2 broers 
had Stans een hechte band, een groot deel van het 
sociale leven speelde zich af in de familie. 

Toen de kinderen allemaal uit huis waren kwam 
Stans Johan weer tegen. Stans en Johan kenden 
elkaar al uit hun studietijd en de tijd in Afrika; 
tussen hen bloeide een hechte liefde op. Een band 
waarmee zowel de kinderen van Stans en de 
kinderen van Johan zielsgelukkig zijn. 20 jaar 
woonden Stans en Johan aan de Heimanslaan in 
Wageningen. Hun beider kleinkinderen, kwamen 

graag bij oma Stans en opa Johan op bezoek. Aan de 
logeerpartijen hebben zij mooie herinneringen.  

Stans kwam vaak in onze kerk. Zij nam bestuurlijke 
taken op zich en was gelovig en kritisch aanwezig. 
Op 2 april namen wij in haar kerk afscheid van 
Stans. Een groot deel van de viering werd ingevuld 
door de kinderen en kleinkinderen. Zij gaven 
hiermee uiting aan de tekst op de rouwkaart: 
“Weggaan kun je beschrijven als een soort van 
blijven”. Het geheel werd opgeluisterd door 
prachtige, door hen zelf gekozen muziek. De 
begrafenis vond plaats op de begraafplaats in 
Wageningen. Hier werd het lichaam van Stans 
bijgezet in het graf van haar dochtertje. Moge zij 
rusten in vrede. 
 
In memoriam Hanneke Lek. “Jij was de beste en 
liefste moeder die wij ons kunnen wensen. Je was er 
altijd voor ons”. Zo begon Maurice samen met zijn 
zus Danielle het in memoriam van zijn moeder. 
Deze gedachte aan Hanneke, als iemand die er was 
voor anderen klonk steeds weer in de gesprekken 
na haar overlijden. Op de rouwkaart was het als 
volgt verwoord: 

Zorgzaam en liefdevol 
nooit vragend 
nimmer klagend 
altijd stil dragend 
moedig ging je voort 
steeds weer 
tot op het laatste moment 
het wilde niet meer. 

Jarenlang vocht Hanneke tegen een ziekte die zij 
niet kon winnen. Elke vorm van medische 
behandeling werd aangegrepen om weer verder te 
kunnen. Elke keer weer leek zij de strijd te winnen 
en pakte ze haar leven weer op. Een leven samen 
met haar man Ries en kinderen. Deze vechtlust en 
positieve instelling bleek toen ze een jaar geleden 
een gezamenlijke vakantie plande en met name 
toen ze stralend aanwezig kon zijn op de bruiloft 
van Daniëlle en Constant. 

Hanneke werd geboren in Alphen aan de Rijn op 
10 oktober 1947 in een groot katholiek gezin. Het 
katholieke geloof werd thuis beleden en 
voorgeleefd. Deze waarden gaven Ries en Hanneke 
door aan de kinderen; de kinderen werden 
gedoopt, gingen naar de katholieke school, deden 
de Eerste Communie en werden gevormd. Daarna 
speelde de kerk steeds minder een rol in het gezin. 
Er waren andere zaken die belangrijk waren; 
vrijwilligerswerk op de school, tennis en later het 
bridgen. Hierin had Hanneke veel plezier; ze  
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presteerde goed en was een geliefd partner in de 
sport; altijd gedreven, en ook vriendelijk, sociaal en 
zeer sportief. 

Op 13 en 14 april was het gezin Lek weer in de kerk. 
Nu om afscheid te nemen van hun geliefde 
Hanneke. Dit afscheid nemen deden ze samen met 
hun grote familie, en heel veel vrienden en 
bekenden. Zoveel mensen om hen heen, dit kan 
troostrijk zijn. Troost gaven ook de woorden van 
Hanneke: “Ik heb een fijn leven gehad”. Dat dit alles 
hen kracht zal geven, dat hopen we van harte. Dat 
zij mag voortleven in het hart van hen die zij lief 
had; dat zij die achterblijven elkaar steunen in 
herinneringen en verhalen. Moge Hanneke rusten 
in vrede. 

Dank voor jullie aanwezigheid 
De aankomst van Ria en mij bij het Kerkelijk 
Centrum Emmaüs was een grote steun voor ons. 
Wanneer zo velen Ria de laatste eer willen bewijzen 
is dit een hartverwarmend teken dat wij al die 5,5 
jaren in de aandacht van de gemeente zijn 
gebleven. Regelmatig bekroop mij de vrees: als mijn 
Ria maar niet vergeten wordt. Het heeft mij 
gedragen dat ik voelde dat Ria nog steeds aanwezig 
was. In die 5,5 jaren heeft het volgende lied zeer 
regelmatig in mij gezongen: “Wees niet een naam 
zonder gezicht. Levende mens als een licht voor uw 
mensen.” 

Het waren zware jaren maar jullie hebben ons 
ondersteund en gedragen. Vijf en een half jaren die 
mij hebben geleerd dat wij dat grensgebied, dat 
“Niemandsland” zoals Bram Wisse het treffend 
omschreef, t-o-t-á-á-l niet begrijpen. Ondanks dat 
veel is geschreven over deze toestand waarin Ria 
jaren gedwongen moest verblijven. En ik moet 
zeggen: Wij weten echt niets over hoe de mens zich 
voelt, wat hij/zij denkt en ziet. Maar doordat Ria 
met haar ogen goed kon antwoorden was het 
mogelijk veel aan haar te vragen om toch maar zo 
dicht mogelijk tot haar te naderen. Ja, tot de laatste 
dag heb ik met Ria contact behouden. Daarom 
kwam het einde ook niet onverwacht. Immers, drie 
weken voor Ria’s overlijden zag ik in haar ogen een 
onuitsprekelijke vermoeidheid. Toen wist ik dat het 
begin van Ria’s einde naderde. En ik vertelde: Ria, 
het zal niet lang meer duren. Hooguit een 3-4 
weken en dan mag je terug gaan naar je Schepper. 
En uitrusten van 5,5 jaren onuitsprekelijk lijden. 
Nooit meer pijn. Nooit meer eenzaamheid. Ria keek 
mij aan en zij huilde met geluid. De tweede keer in 
die 5,5 jaren. Ik heb haar langdurig omhelsd en mijn 
gezicht in haar hals verborgen. Alle andere keren 
dat wij met elkaar waren keek zij mij aan met een 

blik van “Het is goed dat ik mag gaan.” Na minuten 
keek ik haar aan en zei: “Ria, van nu af zal ik bij het 
afscheid zeggen: “Vaarwel, mijn Ria. Wij zien elkaar 
weer aan de andere kant van de LIJN. En als het niet 
zo is dan zien wij elkaar weer de komende zondag. 
Dit was moeilijk. Elke keer weer. 

Het zal begin dit jaar geweest zijn dat ik aan Ria 
vroeg: “Ria, wat is er?” Na veel vragen vroeg ik: “Zal 
ik 3x/week komen? Twee knippen kort na elkaar. 
Dat is “Nee”. Ik vatte haar antwoord samen: “Dus 
Ria, het is nee?” Ik kreeg 1 knip, dus “Ja”. Ria zal ik 
dan 2x/week komen? Ik kreeg 2 knippen. Ik 
vertaalde: “Dus Ria, het is nee?” En zij gaf mij 1 
knip. “Zal ik dan 1x/week komen? Maar wel op 
zondag. Ik kom wel extra lang.” Eén (1) stevige knip. 
Ik ben toen elke zondag extra lang geweest. Ria 
genoot van alle bezoek. Een vriend ging dan met mij 
mee en bleef de hele bezoektijd. Wij zeiden niet 
veel. Het was voldoende er gewoon te zijn. Maar 
Ria was ten volle aanwezig. Vaak had ze de ogen 
dicht en opende zij deze even; waarschijnlijk om te 
zien of wij er nog waren. “Ja, we zijn er nog.” En dan 
legde ik mijn handen op haar zwaar misvormde 
handen, die niets meer konden dan alleen om er te 
zijn. 

De familie Smid uit Barneveld bezocht Ria heel 
trouw en belde mij wel eens om te vertellen hoe 
het met Ria ging. Als wij samen, dus 5 bezoekers, 
rond haar stoel zaten dan was zij één en al oor en 
keek naar degene die sprak. Ja, tot het laatste toe 
was Ria aanwezig. Maar het kostte haar  h-e-e-e-l   
v-e-e-e-l  energie. Ria keek het bezoek na tot aan de 
deur van de woonkamer. Ik keek nog 1x om. Daarna 
gingen haar ogen dicht. En ik wist en voelde het: Ria 
is zich aan het voorbereiden. 

Toen ik de kinderen zag op de parkeerplaats van de 
kerk waar de koorrepetities zijn zei ik: “Eindelijk, 
Eindelijk, Eindelijk, Eindelijk. Eindelijk. Gelukkig.” En 
zakte in elkaar. Eindelijk voelde ik rust over mij 
heen komen. Daarom zei ik tegen iedereen die mij 
condoleerde: “Condoleer mij niet. Maar feliciteer 
mij. Na 5,5 jaren is Ria eindelijk bij haar Schepper.” 

Ik had dit afsluitende briefje geschreven toen het 
volgende gebeurde. Op 23 april tegen 19:00 zat ik 
op de bank en keek beurtelings naar het snookeren, 
een soort biljartspel, en naar buiten. Ik overdacht 
de laatste 5,5 jaren die wij samen doorgemaakt 
hebben. En ineens overviel mij een gevoel: “Er gaat 
iets gebeuren.” Ik keek naar links want daar kwam 
het gevoel vandaan. Heel vreemd klinkt dit. Ik keek 
naar de gordijnen. Niets bewoog. En ineens was het 
daar. Een koele zachte bries draaide om mijn hoofd 
en verdween weer in de richting waar vandaan zij  
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was gekomen. Ik bleef in een lichtelijke verwarring 
rond kijken. Niets bewoog. De vitrage voor het 
zijraam dat open stond bewoog niet. De koele bries 
was scherp afgescheiden om mijn hoofd. Ik had de 
lange mouwen opgerold. Ik had geen koele wind 
over mijn armen gevoeld. Ik belde een vriendin en 
vertelde dit. Zij is echt niet gelovig maar verbaast 
zich over wat mensen elkaar aandoen. “Er zal wel 
meer zijn tussen hemel en aarde. Wat moet ik er 
mee?” Zij zei: “Vreemd. Heel vreemd.” Op de 
achtergrond hoorde ik haar dochter roepen: “Ido, 
dat was Ria!!” Toen was ik weer in de wereld en 
dacht aan Adam die voor God wegdook. In het 
suizelen van de avondwind in de bladeren hoorde 
hij God hem roepen. En Elia: God was niet in de 
storm, niet in de donder die rotsen spleet. Elia 
hoorde een zachte wind, hij omwond zijn gezicht 
met doeken en ging in de opening van de grot 
staan. Ik dacht aan de zoon bij de begrafenis van 
zijn vader: “Ik voelde een lichte bries om mijn 
hoofd. Onze vader heeft afscheid genomen”. 

Het waren droevige, uiterst moeilijke jaren vol 
verdriet, vol woede over het medisch denken en 
blinde handelen. Maar enerzijds-anderzijds voel ik 
mij toch ook een bevoorrecht mens die dingen 
heeft meegemaakt die velen nooit zullen ervaren en 
het Leven raadselachtig vinden. Ik voel mij gelukkig 
dat jullie ons al die tijd hebben gesteund zodat ik 
staande kon blijven om Ria nabij te kunnen zijn. 
Met jullie steun weet ik dat ik het goed gedaan heb. 
Mensen, nogmaals heel veel dank voor jullie steun, 
gebeden, de hand op mijn schouder en de arm om 
mij heen. 

In dankbaarheid, Ido Wolters 

Informatie-avond nieuwe parochianen 
Dinsdagavond 1 april hebben we een informatie-
avond gehouden voor nieuwe parochianen. Dit 
waren er 8! -- van jong tot oud en van “net in 
Bennekom” tot “al lang hier maar er nog nooit van 
gekomen”). Op zo’n avond komt onder meer aan 
bod wat parochianen verwachten van de kerk en 
van vieringen. Ook komen vaak ervaringen van de 
vorige parochie naar voren. Het hoogtepunt van de 
avond was het samen leggen van een enorme 
puzzel waarvan elk stukje een commissie of beraad 
van de MVR-locatie vertegenwoordigt (Wat hebben 
we toch veel vrijwilligers.) Het was een erg gezellige 
avond die eigenlijk nog te kort was! 

Uitnodiging Kathokids 
Heb je de 1ste Communie gedaan en zit je nog op de 
basisschool, kom dan gezellig naar de Kathokids op 
donderdag 10 juli van 15.30 tot 18.30 uur. We gaan 

speuren naar bijzondere dingen om ons heen en 
daarna samen eten maken (en opeten). Opgeven 
kan tot en met 6 juli via Linda Rust of José van der 
Meulen (0318 430 455). Mailen mag ook: 
jose@verbelco.nl. We vinden het leuk als jij ook 
komt! 

We zoeken nog helpende handen bij de activiteiten 
(3-4x per jaar) voor de Kathokids. Misschien iets 
voor jou? Informatie: José van der Meulen. 

Book of Kells ~ expositie 
In onze kerk is momenteel een expositie te zien 
over het zo geheten “Book of Kells”; een 
evangeliarium uit Ierland. 

Enige jaren geleden hebt U in onze kerk exposities 
van soortgelijke boeken kunnen zien. Dat waren de 
evangelieboeken van Lindisfarne en de Egbert-
Codex. Deze gebedenboeken zijn gemaakt in de 
vroege middeleeuwen. Beroemde kloosterscholen 
met schrijf-ateliers, scriptoria, ontstonden in 
Reichenau, in Echternach, Keulen, Regensburg, 
Salzburg en Trier. 

De boekdrukkunst was toen nog niet uitgevonden. 
De boeken werden dus door monniken met de hand 
(en de geest niet te vergeten) overgeschreven. Het 
materiaal wat ze daarvoor gebruikten, was 
perkament. 

Het waren voornamelijk de kloosters die op die 
manier de grondslag legden voor de Europese 
beschaving en cultuur. Die stond toen nog sterk 
onder invloed van de kunst van het Oost-Romeinse 
rijk dat tot 1054 nog verbonden was met het West-
Romeinse. Maar tegelijker tijd was er invloed van de 
Keltische en Angelsaksische cultuur. 

Koos van der Zalm 

Vlegeldag 
Op woensdag 27 augustus is er in Bennekom weer 
de jaarlijkse Vlegeldag. Ook dit jaar worden er door 
parochianen van de R.K.Kerk diverse activiteiten 
georganiseerd, waaronder een boeken- en 
kledingmarkt. De opbrengst van de verkoop van 
diverse producten is voor de verbouw van onze 
parochiezaal. U kunt vanaf 1 augustus boeken en 
kleding brengen tijdens de parochiewacht-uren, dit 
is van 10.30 tot 11.30 uur, in de torenzaal, 
Heelsumseweg 1. Mocht u de spullen niet zelf 
kunnen brengen, bel dan gerust 0318 414 943, dan 
worden ze bij u opgehaald. Mailen kan ook, naar 
truusapp@xs4all.nl. Als u op deze dag hand en span 
diensten wilt verlenen, neem dan contact op met 
bovenstaand nummer of e-mailadres. Verdere 
berichten komen in het volgende blad. 

mailto:jose@verbelco.nl
mailto:truusapp@xs4all.nl
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Leerhuis Bennekom 2014 - 2015 
“Het Leerhuis” startte al weer 14 jaar geleden op 
eigen initiatief van een aantal deelnemers aan 
toerustingcursussen. De avonden werden aanvan-
kelijk verzorgd door de deelnemers zelf. Sinds een 
aantal jaren worden de avonden begeleid door John 
Rademakers, liturgist, betrokken bij Bijbel en 
liturgie. Als vrijwilliger is John seniorenpastor in Elst 
en de Sint Benedictusparochie (Over Betuwe). 

Dit jaar is gekozen voor het onderwerp: 
“Markante personen uit het Oude Testament” 
Mozes ( 2 bijeenkomsten) 
Mozes’ leven, geboorte, braamboservaring, leider 
van het volk, profeet bij uitstek. Welke plaats heeft 
Mozes in de Koran en het Nieuwe Testament? 
De profeet Jeremia ( 2 bijeenkomsten) 
De roeping van Jeremia, zijn kritische houding t.o.v. 
staat en religie. Zijn “beeldende” manier van 
spreken en gebruik van symbolen. De wijze waarop 
hij de consequenties draagt voor zijn keuzes. 
Markante vrouwen ( 2 bijeenkomsten)  
Sara en Hagar als Abrahams’ vrouwen in de Bijbel 
en Koran. Ruth en Naomi uit het boek Ruth(ook 
vermeld in het Matteüsevangelie), met de vraag 
naar de plaats van de vreemdeling in ons midden. 

Bij deze personen willen we tijdens deze zes 
avonden stilstaan met de vraag: Waarom mag je ze 
markant noemen? Hoe hebben ze zich als persoon 
gepresenteerd en op welke wijze hebben ze hun 
levensovertuiging uitgedragen? Wat spreekt ons in 
hun levenshouding aan, wat staat ons tegen? Op 
welke wijze kunnen ze een inspiratie zijn in onze 
tijd, wanneer je kiest voor een gelovige levens-
houding? Daarbij blijft gelden: Wanneer doen we 
recht aan de teksten en aan onszelf? Boeiende 
onderwerpen als vertrekpunt voor een gedachte-
wisseling om oude teksten ook in ons leven te laten 
doorklinken. 

Leiding: John Rademakers 
Data: In september de 3e maandag van de 

maand: 15 september 2014. Daarna de 2e 
maandag van de maand: 13 oktober 2014, 
10 november 2014, 8 december 2014, 
12 januari 2015, 9 februari 2015 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Torenzaal van de R.K. kerk Maria Virgo 

Regina in Bennekom 
Contactpersoon: Riet Kroes, Commandeursweg 42-

A, 6721 TZ, tel 0317 418 002, e-mail: 
kroes42@planet.nl. 

Kosten: ca. € 20 per persoon voor de 6 avonden. 
Aantal deelnemers: minimaal 10 à 12 personen. 

De Mariakapel is open 
De verzamelde parochiewachters hadden mij 
gevraagd een nieuw bord te maken voor de 
parochiewacht als die aanwezig is. Op het oude 
bord stond o.a. Parochiecentrum open. Dat woord 
Parochiecentrum wilde men graag vervangen zien 
door Parochiewacht en omdat in ons parochieblad 
op het eerste blad gesproken wordt over Dagkapel, 
moest dat er ook op komen. Maar bij nader inzien 
vond men het woord Dagkapel niet erg goed de 
lading dekken en moest het Mariakapel worden. 
Dat heb ik er uiteindelijk op gezet. In ons 
parochieblad is het woord Dagkapel ook vervangen 
door Mariakapel. Het ontwerpje van het bord gaat 
hierbij. En zo is het ook geworden. 

Vriendelijke groeten, 
Jos de Groot 

 

Kort verslag MVR locatieraad 
In de MVR locatievergadering de afgelopen 
maanden zijn onder andere de volgende punten 
aan de orde geweest: 
1. Verbouwing Parochiezaal. De verbouwing van de 
parochiezaal is behandeld in de open (algemene) 
MVR vergadering. En zij is goedgekeurd door het 
zTB bestuur. Op dit moment zijn we de goedkeuring 
door het Bisdom aan het voorbereiden, maar 
vooralsnog verwachten we daar niet veel 
problemen. Het is nog steeds zo dat 50% van de 
kosten door onze gemeenschap zelf moet worden 
opgebracht. Maar ook daar zijn we al op de goede 
weg. En we zullen hier binnenkort meer acties voor 
uit gaan zetten. 
2. In tussen is ook de aanschaf van een nieuwe 
zitmaaier goedgekeurd. In het begin was daar nog  

mailto:kroes42@planet.nl
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wel wat discussie met het zTB bestuur omdat we 
met zijn allen toch wel gebukt gaan onder 
bezuinigingen. Maar het bestuur is overtuigd van 
het nut en noodzaak van deze investering waar we 
zeker weer zo’n 10 tot 15 jaar mee vooruit kunnen. 
Het is een mooi, groengekleurd machientje, een 
Viking.

 
3. De bezuinigingen treffen ook onze locatie. Wat 
nu al behoorlijk ter sprake komt is het wegvallen 
van de 5de zondag viering. De locatieraad zal zich 
hierover buigen en een standpunt innemen. 
4. We zijn erg blij te kunnen melden dat Riet Kroes 
toegetreden is tot de Pastoraatsgroep. Riet, alsnog 
via deze kant heel veel succes en inspiratie 
toegewenst. 
5. Er is een zeer geslaagde “Nieuwe Parochianen 
avond” geweest. Daarover kunt u lezen elders in het 
blad. 
6. We hebben de afscheidsviering van Hans 
Lammers bijgewoond (27 april). Het was een mooie 
viering en we betreuren het dat Hans weggaat. 
Hans gaat zich inzetten voor de oprichting van een 
Diaconaal inloophuis in deze regio. 
7. In het kader daarvan heeft de locatieraad zijn 
zorg uitgesproken bij het zTB bestuur over het 
vertrek van Hans (en het toekomstige vertrek van 
Yuri). Het pastoresteam wordt nu wel erg klein met 
een nog zwaardere last voor de achterblijvers. 
8. 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. 
9. En niet vergeten, 22 juni is de vrijwilligers High 
Tea. 

De MVR locatieraad 

Financiële verantwoording 2011 – 2013 
MVR Bennekom 
Hierbij treft u de financiële overzichten aan voor de 
jaren 2011, 2012 en de voorlopige cijfers voor 2013. 
Het heeft helaas een tijdje geduurd voor het 
mogelijk was deze cijfers te presenteren. Een aantal 
uitgaven worden door de centrale ZTB gedaan en 
pas achteraf aan onze geloofsgemeenschap 

toegerekend, de precieze bedragen hiervan waren 
niet eerder bekend. Bovendien heeft het 
goedkeuren van de jaarcijfers van de ZTB voor 2011 
en 2012 door het bisdom veel vertraging 
opgelopen. 

Het totale uitgaven patroon voor de MVR over de 3 
jaren is aardig constant. We zijn wat zuiniger 
geweest in 2013 maar dit wordt voor een gedeelte 
verklaard door minder afschrijvingen in 2013. De 
afdracht aan de centrale ZTB parochie is in feite het 
sluitstuk op de jaarrekening en ligt wat onder de 
afdracht van € 35.600 in 2010, het eerste jaar dat 
de MVR Bennekom deel uitmaakte van de ZTB 
parochie.  

Het inkomens niveau is min of meer constant 
gebleven in deze periode, de jaarlijkse kerk-
bijdragen (Kerkbalans) zijn de laatste 3 jaar 
nauwelijks teruggelopen en verder zijn er met 
allerlei acties mooie bedragen verzameld voor de 
verbouwing van de parochiezaal. Jaarlijks halen we 
ongeveer € 7.500 op voor externe doelen zoals de 
Vastenaktie, diaconale doelen en speciale 
activiteiten van het bisdom. De advertenties zijn 
een goede bron van inkomsten en dekken voor een 
groot gedeelte de kosten van ons maandblad voor 
de Katholieken (vanaf begin 2014 het NieuwSBlad) 

De kosten en opbrengsten voor de pastorie zijn 
buiten dit overzicht gehouden. Deze posten worden 
vanaf nu rechtstreeks centraal afgerekend. De 
afdracht aan de ZTB zijn voor o.a. de kosten van de 
pastores, de verplichte afdracht naar het bisdom en 
de centrale activiteiten. Het financiële verslag van 
de ZTB parochie over de jaren 2010 – 2013 kunt u 
vinden in het eerste nummer van het centrale 
parochieblad. Er is op dit moment nog geen 
goedgekeurde begroting voor 2014 voor de ZTB en 
voor de individuele geloofsgemeenschappen. Dit 
komt omdat er voor de 2de helft van dit jaar 
bezuinigingen zijn voorgesteld die nog verder 
moeten worden uitgewerkt. Wij gaan er van uit dat 
de bezuinigingen voor MVR Bennekom beperkt 
zullen blijven. 
MVR Bennekom is nog steeds een vitale en 
financieel gezonde geloofsgemeenschap met inzet 
van zeer veel vrijwilligers en een groot aantal 
activiteiten. Een groot aantal parochianen is bereid 
hieraan financieel bij te dragen, waarvoor veel 
dank, en ik hoop dat dit nog vele jaren zo zal blijven. 
Indien er vragen zijn over dit financiële verslag kunt 
u zich richten tot ondergetekende en zal ik mijn 
best doen de vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Arend Jan Nell,Penningmeester 
 MVR Bennekom, a.j.nell@hccnet.nl. 

mailto:a.j.nell@hccnet.nl
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Financieel overzicht 2011 - 2013 MVR Bennekom
                                                    Boekjaar 2011 2012 2013 *)

LASTEN

Kosten onroerend goed:

      algemeen onderhoud 2,816        4,109        4,154        

      energie 6,529        4,034        7,236        

     zakeli jke lasten, verzekering 1,686        1,946        2,196        

     afschrijving 3,820        3,820        

     dotatie groot onderhoud 7,500        5,000        5,000        

Persoonskosten MVR **) 4,665        7,757        6,332        

Kosten eredienst 3,838        3,437        3,254        

Kosten pastoraal 6,893        6,511        2,414        

Verplichte en vrijwillige bijdragen:

     Caritas, RvK, e.a. 1,456        1,516        1,683        

     afdracht collectes 3den 7,226        7,808        7,023        

Beheerskosten 3,138        3,436        5,459        

Totaal Lasten MVR 49,567      49,374      44,751      

Afdracht ZTB voor kosten pastores,

bisdom afdracht en ZTB activiteiten 27,885      30,106      34,132      

TOTAAL LASTEN 77,452      79,480      78,883      

BATEN

  kerkbijdrage parochianen 59,105      55,279      57,401      

  collectes voor eigen kerk 9,067        7,625        8,251        

  kerkeli jke diensten 4,447        7,513        5,284        

  collectes voor derden 7,226        7,808        7,023        

  akties zaaltjes 4,418        4,815        

  giften en andere bijdragen 1,043        1,379        1,353        

  verhuur kerk en zaaltjes 1,468        2,188        1,560        

  andere inkomsten (advertenties e.d.) 2,596        2,688        3,011        

Totaal Baten MVR 84,952      88,898      88,698      

Totaal baten - lasten 7,500        9,418        9,815        

Reserveringen lopende jaar voor:

    groot onderhoud 7,500        5,000        5,000        

    aktie verbouwing parochiezaal -            4,418        4,815        

Totale reservering lopende jaar: 7,500        9,418        9,815        

Resultaat Boekjaar: Baten - Lasten - Reserveringen: 0 0 0

*) voor 2013 voorlopige cijfers

**) kosten organisten, dirigenten en voorgangers van buiten ZTB
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Plannen verbouwing parochiezaal 
Schets van de nieuwe situatie 
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Plannen verbouwing parochiezaal 
Na de open MVR vergadering op 25 maart heeft de 
bouwcommissie de tekening aangepast. Zoals u ziet 
op bijgaande tekening komt er een tweede ingang 
vanuit de kerk naar de parochiezaal. De treden naar 
beneden worden verbeterd en er komt een bredere 
en langere afloop voor rolstoelen. Het huidige toilet 
wordt verwijderd en deze ruimte wordt bij de 
keuken getrokken, de keuken zal opnieuw worden 
ingericht. Achter de keuken komt een ruimte voor 
opslag en kasten. In de ruimte naast de keuken 
komt een gewoon toilet en een ruim invaliden 
toilet. 

Dit ontwerp is nu ook aan Jan Sterk, gebouwen-
beheerder binnen het ZTB Bestuur voorgelegd, hij 
gaat akkoord met dit plan en heeft ons gevraagd dit 
plan verder uit te werken en een kostenbegroting te 
maken. Hieraan wordt nu binnen de bouw-
commissie gewerkt, we gaan er voorlopig vanuit dat 
de kosten niet boven de € 75.000 zullen uitkomen. 
Als deze informatie compleet is wordt een definitief 
plan aan ZTB en het bisdom voorgelegd. Zoals reeds 
eerder aangegeven wordt de helft van de kosten 
gefinancierd uit de reserveringen grootonderhoud 
van de ZTB en de andere 50% moet door acties 
binnen onze MVR geloofsgemeenschap worden 
opgebracht. 

Arend Jan Nell, Penningmeester MVR Bennekom 

 

HIGH TEA voor alle vrijwilligers 
Alle vrijwilligers van onze locatie (dus ook alle 

koren!) zijn op zondag 22 juni van harte welkom 
voor een gezellige high tea in de parochiezaal en -
tuin van 15.00 tot 17.00 uur. De recepten van "de 

scones en clotted cream" liggen al klaar..... 
Van harte welkom! 

De locatieraad 

Collecteopbrengsten april en mei (in €) 
Datum 
viering 

Eigen 
kerk 

2de 
collecte 

Doel 2de 
collecte 

30 maart 52,45 70,57 Caritas 
2 april 
(uitvaart) 419,62   

6 april 86,33 106,90 
Vluchtelingen-

werk 
13 april 90,80 113,34 MOV Bolivia 
14 april 
(uitvaart) 433,80   

19 april 257,49 332,68 MOV Bolivia 
20 april 177,29 251,20 MOV Bolivia 
27 april 89,60 84,10 Caritas 
4 mei 112,00 180,18 Voedselbank 

11 mei 116,91 115,04 
Oosterse 
Kerken 

    
Totaal: 1.836,29 1.254,01  

Dit zijn weer hele mooie opbrengsten van de 
collectes. Hartelijk dank voor uw bijdragen.  

Arend Jan Nell, Penningmeester MVR Bennekom
 
 

 ____________________________ KERK EN SAMENLEVING _____________________________  
 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurde 
Donderdag 7 april: er waren 32 dames bij de lezing 
over Bhutan. Vanavond geeft de heer Hans van 
Noord de lezing over Bhutan; hij is de echtgenoot 
van mevrouw De Boer, wier lezing van het vorig 
seizoen de eerste indrukken van dit land gaf. Zij 
hebben beide meerdere malen in Bhutan gewoond 

en gewerkt. Bhutan, een land zo groot als 
Zwitserland, is als eerste begonnen met de term: 
“bruto nationaal geluk”, een door de Verenigde 
Naties geaccepteerde term, i.p.v. ons “bruto 
nationaal product”, want zei de vierde koning: 
“belangrijk is, dat mijn onderdanen gelukkig zijn”. 
Het land ligt in Azië, ten oosten van Nepal met als 
bergen de Himalaya’s. De hoogste berg, die heilig is 
en 7555 meter hoog, mag uit respect niet door 
alpinisten beklommen worden. Van dit land is 80% 
bos, waar u in het wild onder meer allerlei soorten 
rododendrons kunt vinden. Van de bevolking in 
Bhutan is 70% boer. Je vindt er dan ook veel kleine 
dorpjes en een enkele wat grotere stad. En er zijn 
boeddhistische kloosters over het land verspreid, 
want het boeddhisme is de religie van de mensen in 
Bhutan. Soms ligt zo’n klooster tegen de rotswand 
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aangeplakt op een kleine richel, dan weer staat een 
klooster op een soort eiland tussen twee rivieren, 
“de moeder- en de vaderrivier”, zoals het Punakha 
klooster. Veelal zijn kloosters en huizen helderwit, 
met schilderingen versierd en veel houtsnijwerk op 
de hogere verdiepingen, tot zo’n vijf verdiepingen 
hoog. Naast de monniken zijn er ook leken-
monniken; mensen, die zich na hun wereldlijke 
carrière tegen het eind van hun leven willen 
verdiepen in de religie. Dat is ook een mooi 
principe. De vrouwen weven zelf prachtige stoffen 
voor kleding en verven veelal met plantaardige verf. 
Ze planten voor de noodzakelijke pigmenten de 
gewassen in hun moestuin naast de groenten. Zo te 
zien is het een prachtig land en Hans vertelde ook 
veel over het werk dat hij er met zijn vrouw heeft 
gedaan. Het was een bijzondere avond. 
Vrijdag 11 april: de opkomst uit de provincie 
Utrecht was goed: 52 dames met 3 afzeggingen. Het 
was een heel gezellige, boeiende dag met een lezing 
van pastor Ben Piepers over het schilderij 
“Guernica” van Picasso over de Spaanse burger-
oorlog en het willekeurig bombarderen in 1937 van 
het dorp Guernica, door de Duitsers als proef, om 
nieuw oorlogsmaterieel uit te proberen. Dit 
schilderij werd bekeken naast het schilderij van 
Chagall: ”De witte Kruisiging” een antwoord van 
Chagall op het genoemde schilderij van Picasso. 
Over de oorlog waar elk gewoon mens als verliezer 
uit komt. Indrukwekkende lezing. We hebben 
heerlijke geluncht. En in de middag vertelde de heer 
Schipper over de zestiger jaren, een feest van 
herkenning.  
Maandag 12 mei Slotavond: Melania organiseerde 
deze slotavond. Het was een groot succes, er waren 
42 dames en die kochten allemaal lootjes bij de 
ingang. Mevrouw Ghislaine van den Elshout heeft 
ons deze avond verteld over Oeganda, waar zij 
meerdere malen, op eigen kosten, voor Melania is 
geweest. Melania financiert kleinschalige projecten 
voor vrouwen. Deze vrouwen vormen een groep en 
vragen geldelijke ondersteuning voor hun project. 
Deze support is maximaal 3 jaar en dan dienen de 
vrouwen zelfstandig verder te kunnen. Zij moeten 
eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is 
een overkoepelende organisatie in een streek of 
land, de: “Womans desk”, die controleert of er aan 
de wensen gehoor is gegeven. Er zijn drie 
voorwaarden waaraan voldaan dient te worden in 
deze streek in west Oeganda. 1. Er dient sanitair te 
zijn en handen na sanitair gebruik moeten 
gewassen worden. 2. De man-vrouw verhouding 
wordt tijdens trainingen bekeken. Mannen, als 
vrouwen er al een hebben, dienen mee te komen, 

en ze krijgen training in ondersteuning van man 
naar vrouw. Essentieel in een paternalistische 
maatschappij. Vrouwen hebben in deze streek geen 
eigendom, alles behoort aan de man toe en hij mag 
er mee doen wat hij wil. Instemming en onder-
steuning van de man voor zijn vrouw, die in dit 
project meewerkt, is van belang. 3. Er is een spaar-
loon systeem, het verdiende geld gaat in een 
opbergplaats en drie vrouwen hebben een 
verschillende sleutel, ze zijn alle drie nodig bij het 
openen van de safe. En ze letten op en zijn 
verantwoordelijk voor de besteding van het geld. Ze 
houden een eenvoudige boekhouding hiervan bij. 
De Melania groep die Bennekom nu steunt heet 
Malwoco. Er worden naai- en breimachines (streek 
ligt aan voet berggebied) aangeschaft en er worden 
o.a. schooluniformen gemaakt. Ook in Afrika geldt 
het spreekwoord: een vrouwenhand en een 
paardentand staan nooit stil. Een interessante, 
gezellige supergoed georganiseerde avond en een 
geweldige loterij aan het eind. De opbrengst voor 
de projecten van Melania op deze avond was € 412. 
Dank jullie wel, Marian Bolscher en Wil van der Post 
van Melania.  
Wat er komen gaat 
Vakantie! Wij gaan echter nog even door met het 
uitwerken van het programma en allerhande zaken 
die weer voor het volgend seizoen moeten worden 
gedaan. Als bestuur wensen we u een heerlijke 
vakantie en weer veilig thuis. En tot september: de 
openingsviering van het nieuwe verenigingsjaar en 
de jaarvergadering vinden plaats op maandag 
8 september 2014 (zie het nieuwe programma-
boekje dat u voor die tijd ontvangt. 
---Nog een mededeling. We hebben dit jaar geen 
reisje georganiseerd, daar het de afgelopen jaren 
moeilijk werd de bus vol te krijgen. In 2012 hadden 
zich niet genoeg dames opgegeven en hebben we 
wat uit de kas bijgelegd om de reis met de Betuwe 
Expres door te laten gaan en de dames die zich wel 
hadden opgegeven niet teleur te stellen. In 2013, 
toen er weer niet genoeg dames zich aangemeld 
hadden voor het reisje, hebben we voor degenen, 
die zich hadden opgegeven zelf snel iets 
georganiseerd en zijn we met eigen auto’s naar 
paleis ’t Loo gegaan en hebben gegeten in de 
Cantharel. Dit jaar hadden we al enkele extra zaken 
te organiseren, zoals ons 55-jarig jubileum en de 
Provinciale dag, dus zelf een reisje organiseren 
werd even te veel en we willen ook niet uit de kas 
bijbetalen voor de georganiseerde reis van de 
Betuwe Expres. Wij hebben dit jaar dan ook 
overgeslagen wat betreft reisje en beraden ons over 
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de formule voor een reisje voor het komende 
seizoen 2014-15. 
Namens het bestuur, Gea Kleipool, voorzitter K.V.G. 

Opbrengst kledingactie Mensen in Nood 
De kledinginzameling van Mensen in Nood die op 
zaterdag 5 april werd gehouden heeft ruim 800 kilo 
kleding opgebracht. Dat is 200 kilo meer dan vorig 
jaar. Dat is natuurlijk prachtig en daar zijn we dan 
ook heel tevreden over. De tijd is wat moeilijker en 
er zijn de laatste tijd heel veel kledingacties en we 
hadden dan ook haast niet op zo een mooie hogere 
opbrengst durven rekenen. Al met al betekent het 
weer een mooie bijdrage aan het “droogte cyclus 
management” project in Kenia en dit jaar ook aan 
de bouw van een evacuatiecentrum in het zuiden 
van India om mensen een veilig heenkomen te 
bieden bij overstromingen. 
Mensen in Nood wil, vooral ook namens de 
bewoners van deze gebieden, iedereen die door het 
brengen van kleding hieraan heeft bijgedragen, heel 
hartelijk bedanken. Het ligt in de bedoeling om 
volgend jaar rond deze tijd weer een inzameling te 
houden. Om de actie ook dan weer tot een succes 
te maken, wordt iedereen gevraagd om vanaf nu 
alweer de kleding hiervoor te bewaren. 

Willemien de Groot 

Schola Catharina zoekt zangeressen 
De Schola Catharina is een vrouwenschola die in 
1992 opgericht werd om, ongeveer eens per 
maand, een Gregoriaanse mis te verzorgen in de 
Utrechtse Catharinakathedraal. De activiteiten 
breidden zich echter al snel uit. Niet alleen zingt de 
Schola nu ook elders de Gregoriaanse zondagsmis, 

zij verleent inmiddels ook haar medewerking aan 
concerten, bezinningsdagen, huwelijksvieringen, 
zingt de requiem-gezangen, de Gregoriaanse 
vespers en maakte radio en TV-opnames. 

De schola werkt volgens de huidige semiologische 
opvattingen, dat wil zeggen: in de interpretatie 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
oudste 10e eeuwse handschriften (zoals die 
genoteerd staan in het Graduale Triplex, en in de 
stijl zoals die gehanteerd wordt door de 
Benedictijner monniken in Vaals (Limburg)). 
Hoorbaar is dat vooral in de grotere verschillen in 
notenwaarden. Verder worden zoveel mogelijk de 
oorspronkelijke solopassages ook door solisten 
ingevuld (introïtus-psalmodie, graduale-vers, 
alleluia-vers, communio-psalmodie). 

De Schola staat vanaf het begin onder leiding van 
Heleen Keller, die zich specialiseerde in de semio-
logie bij zr. Marie Louise Egbers. Sinds september 
2010 heeft de schola twee afdelingen, een afdeling 
Amsterdam en een afdeling Arnhem, en er wordt 
op beide plaatsen gerepeteerd. De Schola is 
vernoemd naar de H. Catharina van Alexandrië, 
patrones van de kathedraal van Utrecht; 
25 november wordt haar naamdag gevierd. 

Wij repeteren 1 x per 14 dagen op de zaterdag-
morgen, van 10.00 tot 12.00 uur in de RK kerk aan 
de Heelsumseweg 1 te Bennekom. Als je 
geinteresseerd bent neem dan contact op met 
Janneke Postma, 0318 415 813 of per e-mail 
janneke59postma@gmail.com 
 

 __________________________________ FORUM ___________________________________  
 

De Bijbel en de armen 
We staan er misschien niet vaak bij stil, maar het 
overgrote gedeelte van de Bijbel is geschreven door 
groepen joden en christenen die in de verdrukking 
leefden, twee-, drieduizend jaar geleden. De Bijbel 
is ontstaan onder de armen, maar in de loop van de 
geschiedenis in handen gekomen van de machtigen: 
de staatskerk, de clerus. Sinds het Tweede 
Vaticaans Concilie mogen ook in de katholieke Kerk 
gewone gelovigen de Bijbel weer ter hand nemen. 
Het lijkt bijna te laat, want wie heeft er nog zin in? 

In Latijns-Amerika wordt de Bijbel weer door arme 
mensen gelezen, voor het eerst sinds bijna 
tweeduizend jaar. Verrassend vaak herkennen ze 
zich in de ervaringen van de schrijvers van toen, en 

bemerken ze dat de God uit die verhalen ook hun 
God is, die hen wegroept uit hedendaagse slavernij. 

Het Centro Bíblico is een instelling in Buenos Aires, 
waarbij ik al betrokken ben sinds ik hier in 2001 
aankwam. De doelstelling is: de Bijbel terugbrengen 
bij de armen. Verschillende van de medewerkers 
organiseren Bijbelgroepen in minder welvarende 
delen van de agglomeratie. Zo lezen Cristina en 
Nora al jarenlang elke maand met twee groepen 
vrouwen uit illegale wijken in het centrum. Een 
gedeelte van de rijke ervaringen die ze daar 
opdeden, hebben ze gebundeld in een tweetal 
boekjes. Het ene gaat over verhalen uit de Bijbel 
met vrouwen in de hoofdrol, het andere over 
Handelingen der Apostelen. Met grote precisie zijn 
suggesties bijeengezet voor een serie bijeen-
komsten, en worden historische en literaire achter-

mailto:janneke59postma@gmail.com
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gronden gegeven. Zo kunnen de door hen 
opgedane ervaringen elders in andere groepen 
gebruikt worden. 

Vorige week vond de presentatie van de twee 
boeken plaats. Er waren honderdvijftig mensen 
aanwezig: familie, vrienden, leden van de vrouwen-
groepen en mensen van de parochie van Nora en 
Cristina. De boeken werden met gejuich ontvangen. 
Ik mocht dat over Handelingen presenteren; 
Adriana, een andere collega van het Centro Bíblico, 
deed dat met het boek over de vrouwen in de 
Bijbel. 

De Bijbel wordt het Boek der Boeken genoemd, en 
die status dankt het aan die uitgelezen positie in 
handen van de macht. In handen van de armen 
komt er een andere kracht vrij: er toont zich een 
God aan wie ook ik me wil toevertrouwen. Er blijkt 
niets uitgelezen, maar alles staat nog te ontdekken. 

Marc van der Post 

Schijnheilig verklaard 
Ik heb nooit goed begrepen wat een zalig- of 
heiligverklaring eigenlijk is. De opvatting dat wij 
mensen zouden kunnen weten dat iemand heilig is, 
lijkt me nogal arrogant. Zelf geloof ik dat er een 
werkelijkheid zou kunnen bestaan die onze 
werkelijkheid zou kunnen overstijgen. Maar 
daarmee houdt het op. Verder dan dat reikt mijn 
voorstellingsvermogen niet. Ik kan daarover 
peinzen maar ik kan het niet onder woorden 
brengen. Ik kan wel proberen om het onder 
woorden te brengen. Wanneer ik een groot dichter 
zou zijn zou ik misschien iets kunnen stamelen wat 
in de goede richting wijst. Maar ik zou zo eerlijk 
moeten zijn om te erkennen dat ik eigenlijk niet 
weet waar ik het over heb. Hiermee zou ik aan de 
grenzen van mijn begripsvermogen komen. Ik kan 
buiten die grenzen alleen maar hopen en geloven. 

In een artikel legt pater Marc Lindeijer (SJ) uit hoe 
een heiligverklaring in zijn werk gaat. Na de dood 
van zo iemand moet iets ontstaan wat een faam 
van heiligheid wordt genoemd. Het volk van God 
herkent zijn heilige en dat uit zich in een verering: 
bidden, plaatjes kopen, kaarsjes opsteken, dat soort 
zaken. Ook moet er door de kandidaat een wonder 
zijn verricht. Maar bij paus Johannes XXIII is dat 
uitgebleven. Hij had dus eigenlijk niet heilig kunnen 
worden verklaard. Paus Franciscus heeft dat 
opgelost door paus Johannes Paulus II en Johannes 
XXIII samen heilig te verklaren. Volgens Lindeijer is 
dit een aanwijzing dat het om een politieke zaak 
gaat. 

Met die “faam van heiligheid” kom je volgens mij op 
glad ijs. Het “volk“ moet spreken ten gunste van de 
kandidaat-heilige. Dat klinkt al behoorlijk popu-
listisch, alsof het volk naar de mond gepraat wordt. 
Lindeijer vraagt zich dan ook af of het niet beter zou 
zijn om na de dood van een paus eerst vijftig jaar te 
wachten en dan te kijken wat er over is van die 
faam van heiligheid. 

Nooit eerder werden twee pausen tegelijk heilig 
verklaard. Aldus een artikel in Trouw van 21-04-
2014. Des te merkwaardiger is het dat het twee 
pausen met tegengestelde opvattingen zijn. Paus 
Johannes XXIII riep een concilie in het leven met als 
doel ‘agiornamento’, ‘bij de tijd’ brengen. Zijn 
opvolger Johannes Paulus II heeft niets nagelaten 
om de resultaten van dat concilie weer terug te 
draaien. Zeker, het gebruik van het latijn en het 
gregoriaans werden vervangen door de volkstaal. 
Maar de wezenlijke machtsstructuur van de kerk 
werd gehandhaafd. Zo zien we het verheffende 
schouwspel van twee pausen waarvan de ene het 
werk van de andere afbreekt. Ja, maar, zegt Eijk in 
hetzelfde interview, beide pausen waren voorlopers 
van de nieuwe evangelisatie!! Dat had U niet 
gedacht, hè ? 
Maar wanneer het dan een politieke zaak is, dan 
moeten we ook zo eerlijk zijn om dat toe te geven 
Anders zijn we schijnheilig bezig. 

Koos van der Zalm  

‘Schijnheilig verklaard?’ of ‘Het spel der 
tegenstellingen’ 

Overpeinzingen bij het artikel van Koos 
Als politiek de wijze is waarop in een samenleving 
de belangentegenstellingen van groepen en 
individuen tot hun recht komen, kun je de 
gelijktijdige heiligverklaring van paus Johannes XXIII 
en paus Johannes Paulus II terecht ‘politiek’ 
noemen. Je kunt er over speculeren of paus 
Franciscus paus Johannes Paulus II heilig verklaard 
zou hebben als het proces van diens heiligverklaring 
onder het pontificaat van Franciscus’ voorganger 
Benedictus XVI al niet nagenoeg afgerond zou zijn 
geweest of zelfs indien Benedictus XVI overleden 
zou zijn en niet in de tuin van het Vaticaan als 
emeritus-paus en als Franciscus’ naaste buurman 
zou wonen. Paus Franciscus is geen scherpslijper. 
Hij bekommert zich meer om het vorm geven aan 
de praktijk van liefde, vrede en gerechtigheid, wat 
hij beschouwt als de eerste en eigenlijk de enige 
opdracht van het evangelie, dan om het formuleren 
van een leer. Het gaat hem meer om de ortho-
praxie (de ware praktijk) dan om de ortho-doxie (de 
ware leer), las ik ergens. Franciscus kon de 
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heiligverklaring van JP II in de staat waarin die al 
was voorbereid niet meer afblazen. Daarmee zou hij 
niet alleen zijn voorganger desavoueren, maar ook 
zijn eigen ‘ortho-praxis’ loochenen. 

De heiligverklaring van Johannes XXIII op dit 
moment was duidelijk een signaal. Juist het feit dat 
Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie bijeen 
had geroepen met het doel het Evangelie in de 
wereld weer verstaanbaar te maken, was voor paus 
Franciscus reden voorbij te gaan aan de kerkelijke 
(pauselijke) wet dat voor een heiligverklaring een 
tweede wonder vereist is. Om de beweging van 
hoop, vertrouwen en vernieuwing in de kerk, die 
door het Tweede Vaticaans Concilie van paus 
Johannes in gang was gezet, weer nieuw leven in te 
blazen, verklaarde hij ook Johannes XXIII heilig. 
Even heilig als Johannes Paulus II wie het ging om 
zekerheid en behoud van de traditionele waarden 
en structuren. Het is prikkelend te moeten 
vaststellen dat paus Franciscus van zijn structurele 
macht als opperhoofd van de Kerk gebruik maakt 
om Johannes XXIII heilig te verklaren. zonder het 
zogenaamde tweede wonder. Daarmee veranderde 
hij de op canon 1403 van het Kerkelijk Wetboek 
gebaseerde wet, dan wel schiep hij een precedent 
voor de toekomst. 

In een rapportage voor het NOS-journaal zei de 
Italië-deskundige Andrea Vreede dat paus 

Franciscus aan de heiligverklaring van de 
behoudende Johannes Paulus II iets van zich zelf 
toevoegde: de heiligverklaring van Johannes XXIII. 
Hij liet het niet bij het oude. Hij voegde iets nieuws 
toe. Aan de toekomst, mogen we hopen, want om 
de toekomst gaat het. Tekenen wijzen er op dat de 
gekozen richting de goede is. Een efficiënter 
bestuur in de top van de Kerk, meer collegialiteit en 
meer bevoegdheden aan de bisschoppensynode en 
aan de bisschoppen in hun plaatselijke kerken en 
daardoor ook meer pluraliteit, een opwaardering 
van de plaats van de vrouw in het bestuur van de 
Kerk – mogen we de eerste vrouwelijke kardinaal 
tegemoet zien? – en hopelijk ook meer democratie 
in de kerk onder meer door medezeggenschap van 
de gelovigen in de benoeming van de plaatselijke 
bisschoppen. 

Een hemels tafereel: “Met de wetenschap van nu”. 
zegt JP-2 tegen J-23, terwijl ze hun dagelijkse flesje 
Chateauneuf du Pape drinken, “zouden we het 
anders gedaan hebben”. “Tsja,”. zegt J-23. “dat had 
ik je al veel eerder willen vertellen, maar ik kon je 
niet bereiken. Je was nooit thuis”. Al veranderen 
tijden soms snel, de noot van het verleden is vaak 
hard. 

Timo Harmsen, 10 december 2014 
 

 _________________________________ REDACTIE __________________________________  

Let op! Aangepaste inzenddata van kopij 
Door een wijziging in het rooster voor TitusBreed was het gewenst ook het rooster voor ons Nieuw S Blad 
aan te passen. Zie onderstaand overzicht. Kopij voor zowel TitusBreed als voor ons Nieuw S Blad kunnen 
worden ingezonden naar het e-mail-adres ven de redactie: redactie@rkkerkbennekom.nl.  
 
Agenda Nieuw S Blad Bennekom voor 2014 

Nummer bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 

redactie- 
vergadering 

binden 

Zomer za 5 jul t/m vr 5 sep zo 22 jun di 24 jun wo 2 jul 
Seizoenstart za 6 sep t/m vr 24 okt zo 24 aug di 26 aug wo 3 sep 

Herfst za 25 okt t/m vr 14 dec zo 12 okt di 14 okt wo 22 okt 
Kerstmis za 13 dec t/m vr 15 jan zo 30 nov di 2 dec wo 10 dec 

Voor TitusBreed gelden de volgende data in 2014 

Thema  
Inleveren bij 

lokale 
redactie 

Inleveren bij 
Redactie@ 

Titusb.nl 

TitusBreed 
ophalen vanaf 
09.00 uur op 

Zomer  wo 18 jun vr 20 jun wo 2 jul 
Seizoenstart  wo 20 aug vr 22 aug wo 3 sep 

Herfst  wo 8 okt vr 10 okt wo 22 okt 
Kerstmis  wo 26 nov vr 28 nov wo 10 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 
− Riet Kroes, tel. 0318 418 002 
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 
 

 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
http://www.jongtitus.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
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