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Agenda 
jul 10 bijeenkomst Kathokids 
 15 mvr bestuur 
aug 17 laudenviering 
 19 mvr bestuur 
 27 vlegeldag met veel activiteiten rond onze kerk 
sep 15 start leerhuis 
 16 mvr bestuur 
 28 parochiedag 

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. 
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 ________________________________ KERKBERICHTEN ________________________________ 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 6-6 t/m 7-9-2014 
in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom  

zondag 6 juli 
10.00 uur: woord- en communieviering mmv 

ARSIS 
voorganger: mevrouw Riet Kroes 
intenties: Marie Kunst, Riet van der Zanden, Joop 

van Ommeren, Jan Schipper 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: Hospice Opella Bennekom 

zondag 13 juli 
10.00 uur: woord- en communieviering  mmv het 

gemengd koor  
voorganger: pastor Liesbeth ter Elst 
intenties: Marie Kunst, Riet van der Zanden, Joop 

van Ommeren 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: Voedselbank Ede 

zondag 20 juli 
10.00 uur: woord- en communieviering mmv 

cantors 
voorganger: Gilles Ampt 
intenties: Marie Kunst 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: Amnesty International 

zondag 27 juli 
10.00 uur: Eucharistieviering mmv cantors 
voorganger: pater Hans Koenen 
intenties: Marie Kunst 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: Artsen zonder grenzen 

zondag 3 augustus 
10.00 uur: woord- en communieviering mmv het 

dameskoor 
voorganger: Ruud van der Linden 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: Caritas Bennekom 

zondag 10 augustus 
10.00 uur: woord- en communieviering mmv 

cantors 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 

collecte: Inloophuis De Oase Oosterbeek 
(project van pastor Hans Lammers) 

zondag 17 augustus 
10.00 uur: LAUDEN viering 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: Vluchtelingenwerk 

zondag 24 augustus 
10.00 uur: Eucharistieviering mmv het dameskoor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: MIVA 

zondag 31 augustus 
10.00 uur: Eucharistieviering in de Johannes de 

Doperkerk te Wageningen (alle andere 
kerken van onze parochie zijn gesloten) 

zondag 7 september 
10.00 uur: woord- en communieviering mmv 

cantors 
voorganger: mevrouw Riet Kroes 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: Hospice Opella Bennekom 
 
Vieringen elders in de parochie, zie: 
www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
Vieringen verzorgingshuis Machtella/Cornelie 
Iedere 2e zaterdag van de maand, s’middags om 
16.00 uur in verzorgingshuis Walraven. 

Kinderwoorddiensten 

 
In de zomervakantie zijn er geen 
kinderwoorddiensten 

Kom-in-de-kring vieringen 

 
In de zomervakantie zijn er geen kom in de kring 
vieringen 
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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. 
juli 13 10.00u Nora afwezig 
 27 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
aug 10 10.00u Nora afwezig 
 24 10.00u Schrijver 0318 415 803 
sep 7 10.00u Kroes 0318 418 002 
 
Janine van Schaijk, Tarthorst 6, 6708 JA 
Wageningen, tel. 0317 421 285 
juli 13 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
 27 10.00u De Groot 0318 417 355 
aug 10 10.00u Heestermans 0318 416 462 
 24 10.00u De Vocht 0318 413 088 
sep 7 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 
juli 13 10.00u Baks 0318 418 686 
 27 10.00u Schlepers 0318 416 304 
aug 10 10.00u Baks 0318 418 686 
 24 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
sep 7 10.00u Baks 0318 418 686 
 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 
tel. 0318 417 195 
juli 6 10.00u Roelofs 0318 420 382 
 13 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
 20 10.00u van den Akker 0318 415 137 
 27 10.00u Appelman 0318 414 943 
aug 3 10.00u Meijs 0318 418 273 
 10 10.00u van den Akker 0318 415 137 
 17 10.00u Roelofs 0318 420 382 
 24 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
 31 10.00u Nell 0318 430 988 
sep 7 10.00u Kroes 0318 418 002 

In Memoriam 
De tekst bovenaan de rouwbrief van Maria Johanna 
Catharina van der Zanden-Kersten “Als je te moe 
bent om te leven is eeuwige rust een zegen” was 
veelzeggend. Haar gezondheid nam steeds verder af 
de laatste jaren en de moeheid speelde een steeds 
grotere rol in haar leven. Ze is overleden op 30 mei 
2014 op 82 jarige leeftijd. 

Riet, geboren in Ede op 20 juni 1931, groeide daar 
op samen met haar broers Jan en Gerard. Zorg-
zaamheid voor de ander heeft haar hele leven een 
belangrijke rol gespeeld. Tijdens haar werk bij de 
gezinszorg heeft ze Ton van der Zanden ontmoet. 

Hij werd haar grote liefde. Vele mooie jaren hebben 
ze samen gehad totdat Ton, na een lang ziekbed, in 
1990 overleed. 

In de viering ten afscheid hebben we geluisterd 
naar de lezing uit Prediker3: alles heeft zijn uur, alle 
dingen onder de hemel hebben hun tijd. Die tijd 
heeft Riet besteed aan de ander. Ze heeft haar 
eigen ouders thuis verzorgd tot hun overlijden. 
Corrie is in 1994 in haar leven gekomen. Ze hebben 
heel veel dingen samen gedaan, vakanties, samen 
op vrijdag de boodschappen doen. Maar ook de 
vele bezoeken naar het ziekenhuis. Zoals Corrie 
verwoordde: ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Voor 
haar was Corrie als haar dochter. Volgens haar 
broers Gerard en Jan was Corrie voor Riet een 
onvermoeibare en toegewijde hulp. Voor haar 
broers een geruststellende gedachte. 

In het leven van Riet heeft het geloof een eigen 
plaats gehad. Ze is opgegroeid in de oude 
vertrouwde traditie en herkende zich vooral in de 
gregoriaanse zang. De verering van Maria, als de 
moeder van Jezus, heeft in haar leven een 
belangrijke rol gespeeld. In de evangelielezing uit 
Johannes 14 waarin Jezus zegt: “Jullie kennen de 
weg naar waar ik heen ga. Als jullie mij kennen 
zullen jullie ook mijn Vader kennen.” Dat ver-
trouwen had Riet en ook het vertrouwen dat ze 
haar lieve man Toon zal ontmoeten. 

Voor het teken ten afscheid in de viering  heeft het 
koor gezongen 

Niemand leeft voor zichzelf 
Niemand sterft voor zichzelf, 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
Aan hem behoren wij toe. 

Dat ze ruste in vrede. 
 
Omringd door zijn gezin en familie hebben wij op 
6 juni 2014 afscheid genomen van Joop van 
Ommeren. Een groene kist stond in de kerk, groen 
de lievelingskleur van Joop. Al zijn kleinkinderen 
hadden op deze dag iets aan waarin de kleur groen 
zat. Zijn kinderen en kleinkinderen waren de trots 
van Joop. De kaarsen rondom de kist zijn door ieder 
kleinkind een voor een aangestoken zodat hij voor 
de laatste keer in het licht stond. 

Joop, geboren in Nijmegen op 26 maart 1937, kreeg 
al vroeg veel verantwoordelijkheid doordat zijn 
vader vroeg overleed. Die verantwoordelijkheid 
heeft heel  zijn leven een rol gespeeld. In de viering 
hebben we uit psalm 103 gelezen waarin de liefde 
voor de natuur naar voren kwam. De bloemen, die 
elk op hun eigen wijze bloeien en sterven. In de 
overweging werd naar voren gebracht: “Op de  
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eerste en laatste dag van ons leven zijn wij gelijk. 
Wij zijn allemaal geboren en we zullen allemaal 
sterven. Het leven tussen de geboorte en het sterven 
is voor ieder anders.” Joop heeft gevochten voor 
zijn leven waar hij altijd met volle teugen van 
genoten heeft, ook tijdens zijn ziekte. Samen met 
Hannie heeft hij vele mooie reizen gemaakt, gefietst 
en heerlijk in hun tuin gewerkt. Daar genoten ze 
dan samen van. 

Tijdens de viering zijn door de kinderen 
herinneringen en gedachten naar voren gebracht. 
Zij herinnerden hun vader als een verhalen 
verteller. Hij had een ijzersterk geheugen en wist 
vele dingen uit het verleden precies te vertellen. Hij 
had een brede interesse, politiek, economie, 
geschiedenis en voetbal. Hij was er altijd voor de 
kinderen die bewondering hadden voor de manier 
waarop hij zijn ziekte heeft gedragen. Zijn 
kleinkinderen waren voor hem heel bijzonder. Hij 
genoot ervan als ze langskwamen en was een hele 
lieve opa. 

In het evangelie van Johannes kwam de zin voor: 
Jezus zegt: “Jullie zijn mijn vrienden omdat ik jullie 
alles heb verteld.” Dit is tekenend voor Joop. Hij 
wist zoveel maar hield het niet voor zichzelf. Hij 
deelde het met zijn dierbaren, zijn vrienden. Ook 
God deelt zoveel met ons. Hij deelt het leven, en Hij 
deelt de dood met ons. 

Joop is overleden op 31 mei 2014 en is 77 jaar 
geworden. Een van de kinderen zei: “Pap je hebt 
een mooi leven gehad, genoten van je gezin, familie, 
vrienden, je huis, de mooie reizen, en de vele 
feestjes.” Dat Joop mag voortleven in hen die hij 
liefhad en dat hij nu ruste in vrede. 

 

Op 13 juni overleed mevrouw Maria Cornelia Alida 
Kunst – Bot op de leeftijd van 98 jaar. Zij werd 
geboren in 1915 in Bovenkarspel als jongste dochter 
in een gezin van 5 kinderen. 

Na een onbezorgde jeugd trouwde zij in 1936 met 
Johannes Kunst, journalist van beroep. De professie 
van haar echtgenoot bracht met zich mee dat er 
vaak verhuisd moest worden; het hele land door; 
van Noord-Limburg tot Noord-Holland. Uit het 
huwelijk werden 5 kinderen geboren, 4 meisjes en 1 
jongen. Het jongste meisje overleed toen het nog 
geen jaar oud was. In 1967 overleed Jan Kunst en 
zijn weduwe bleef achter, 52 jaar oud. 

Marie begaf zich in het maatschappelijk verkeer, zij 
werd lid van het vrouwengilde, en volgde de VOS-
cursus. De positie van de vrouw was haar zeer 
dierbaar. Marie had een grote liefde voor het boek, 

zij hield, wat je noemt de krant en de politiek bij en 
hield ervan hierover te discussiëren. Later kreeg zij 
een baan als bibliothecaresse en daar genoot zij 
zeer van. 

Zij was er voor de mensen om haar heen en ook 
haar kinderen konden een beroep op haar doen. 
Een groot verdriet was het overlijden door een 
ongeluk van haar enige zoon Joan op 38-jarige 
leeftijd. Hij liet een gezin met 5 kinderen achter. 
Zoveel zij kon stond ze haar schoondochter bij in die 
moeilijke jaren. 

In 1990 kwam mevr. Kunst naar Bennekom, het 
dorp waar haar dochter Brigitte Kaptein woont. Zij 
woonde op de Timanshof, werd lid van het KVG. en 
zong mee in het dameskoor. Toen het zelfstandig 
wonen moeilijker werd kwam ze na een aantal 
ziekenhuisopnames terecht in Beringhem. Hier 
leefde zij in alle rust en tevredenheid een aantal 
jaren. De verhuizing naar (huize) Cornelie viel haar 
zwaar. Ondanks veel bezoek van de kinderen en 
uitstekende verzorging van de verpleging was het 
moeilijk het oude ritme terug te vinden. Bovendien 
werd het, door een plotselinge afasie, moeilijk om 
met haar te converseren. Communicatie werd erg 
moeilijk en dat was voor deze welbespraakte vrouw 
een trieste zaak. Op 13 juni stierf zij. Haar dochter 
Cathrien was bij haar. Cathrien omschreef het 
overlijden van haar moeder als een “rustig 
ophouden met ademhalen”. 

Op 19 juni was de uitvaart. Dochter Mia sprak 
namens haar 2 zussen. De oudste kleindochter 
Mirjam sprak namens de 10 kleinkinderen. De 16 
achterkleinkinderen waren niet allemaal aanwezig; 
enkelen moeste tentamens doen en enkelen waren 
nog te klein. De aanwezige achterkleinkinderen 
ontstaken 16 lichtjes voor over-oma. Door een 
lange stoet werd moeder, oma, over-oma Kunst 
naar het kerkhof begeleid. We spraken de hoop uit 
dat zij verenigd zal worden met haar dierbare 
overledenen die haar voorgingen. We namen 
afscheid van haar met de woorden op de 
rouwkaart: 

Thans wandel ik vrij voor God’s aanschijn 
in het land waar de levenden zijn. 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Zomer & vakantie kriebels 
“Vakantie zou bij uitstek tijd moeten zijn om tijd 
voor jezelf te nemen, rustig bij jezelf te verwijlen, 
thuis te keren bij jezelf. Maar velen zoeken juist dan 
veel activiteiten en voortdurende aanwezigheid van 
anderen en afleidingen op, omdat zij bang zijn voor 
zichzelf en wat daar leeft in de stilte. 
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Het is dan ook maar zeer de vraag als je, zoals 
iemand schreef in zijn dagboek, tijd neemt voor 
jezelf, of je jezelf dan ook thuis zult aantreffen. Naar 
de mate dat dat wèl lukt zul je ook God vinden, 
want God is altijd thuis!” Uit een preek van een 
pater van de Abdij van Egmond-Binnen. 

Terwijl ik dit stukje voor het nieuwSblad voor de 
zomeruitgave schrijf, is het nog lente. De bomen 
zijn getooid in de kleur fris groen. De rhododen-
drons bloeien nu uitbundig, het is een feest om 
naar buiten te kijken. En de vogelconcerten zijn een 
lust voor het oor. We hebben al veel buiten kunnen 
doorbrengen, doordat de temperaturen al vroeg 
aangenaam waren. En met de zomer voor de deur 
hopen we dat nog veel te kunnen doen. De 
meteorologische zomer periode loopt van 1 juni tot 
31 augustus en de astronomische zomerperiode is 
van 21 juni tot 20 september. Laten we gewoon 1 
juni tot en met 20 september als zomerperiode 
nemen, het kan wat mij betreft niet lang genoeg 
duren. Het woord ‘Zomer’ roept in je hoofd zon en 
aangename temperaturen op. Opschietende 
gewassen op de akkers, de balen hooi in de wei. Het 
heerlijke zomerfruit. Het is lekker lang licht. Veel 
buiten zijn. Luchtige kleding. Vakantietijd een 
periode van een tijdje rust, een periode dat er in de 
agenda’s lege bladzijdes te zien zijn, of bladzijden 
gevuld met zomerse uitjes. In december hebben we 
onze agenda’s weer getrokken om de vakantie-
periode te plannen, want dat moet je vroeg 
doorgeven op het werk, anders vis je achter het net. 
Dan lijkt alles nog ver weg. Maar de maanden 
vliegen om en voor je het weet is het zover. Wij 
hebben nog een schoolgaand kind in huis, dus in de 
maand juli of augustus gaat het dan gebeuren. Het 
vakantiehuis is er een op wielen, want we gaan met 
de caravan op pad. De bestemming is nog niet 
bekend. Maar regelmatig komt de vraag voorbij: 
“Waar zullen we de sleurhut dit jaar naar toe 
trekken?” In je hoofd kan je dan soms al een beetje 
op vakantie zijn, nadenkend over de bestemming en 
wat je daar dan allemaal gaat doen en zien. Wij zijn 
actieve vakantievierders maar er wordt ook wel 
gezond en geluierd. Een tijd van opladen, niets 
moeten of hoeven. Weer een beetje tot jezelf 
komen. De klok loslaten en soms moeten nadenken 
wat voor dag het ook al weer is. Genieten van wat 
je ziet, eindelijk dat boek eens lezen, een duik in het 
water. Plaatsjes bezoeken, even dat kerkje 
binnenlopen en een kaarsje opsteken, de stilte 
opzoeken. Kaartjes sturen. En foto’s maken, altijd 
leuk als herinnering. Afgelopen jaar zijn we door 
redenen niet weggeweest, gewoon lekker thuis. 
Was ook heerlijk. Het scheelt veel pakken en 

voorbereiding. Dichtbij is ook nog genoeg te zien en 
te beleven. Lekker een stuk fietsen met de zon op je 
bol al slingerend langs de Grift, of even naar de 
Mossel op en neer en onderweg even een terrasje 
pakken, of een dagje zee, etc. Maar of je nu ver weg 
gaat, of dichtbij huis blijft, dat maakt niet zoveel uit. 
De natuur is overal prachtig, ook van de tuin kun je 
nu zo genieten. Maar dat tijdje rust is zeer welkom, 
tijd voor jezelf nemen. Zodat we opgeladen en 
uitgerust het nieuwe seizoen tegemoet kunnen 
gaan. Maar dan nu eerst genieten van de zomer en 
op verhaal komen! Ik wens u allen een goede 
zomerperiode toe met veel buitenweer en mooie 
dingen. 

Marianne Thie 

Collecteopbrengsten mei en juni 
Datum 
viering 

Eigen 
kerk 

2de 
collecte 

Doel 2de 
collecte 

18 mei 110,42 186,68 MOV Bolivia 

25 mei 133,35 122,59 Caritas 

1 juni 69,65 82,10 
Inloophuis 

Wageningen 

5 juni 
(uitvaart) 

114,97   

6 juni 
(uitvaart) 

313,05   

8 juni 119,15 257,60 
Week Nederl. 

Missionarissen 

15 juni 83,40 111,00 
Inloophuis de 

Oase Oosterbeek 

19 juni 
(uitvaart) 

179,45   

    

Totaal: 1123.44 759,97  

Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
Arend Jan Nell, penningmeester MVR Bennekom 

Koffiebijdrage 
Op de open parochievergadering van onze locatie 
op dinsdag 25 maart, zijn er in drie workshops 
ideeën aangedragen en voorstellen gedaan. In de 
fairtrade groep werd geconstateerd dat er niet veel 
koffiebijdrage in de gele pot op de bar wordt 
gedeponeerd. Dat zou beter kunnen. Daarom staat 
er met ingang van zondag 6 juli op iedere tafel een 
apart potje voor de koffie. Na het koffie drinken 
wordt het geld in de gele pot gedaan. Ook voor de 
open avonden en de verschillende cursussen, met 
name uit het Groene Boekje, zal in het vervolg een 
koffiebijdrage worden gevraagd. De opbrengsten uit 
de koffiepotjes zijn bestemd voor de ‘Verbouwing 
Parochiezaal’. 

De lokatieraad 
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High Tea 2014 – Vrijwilligers in het 
zonnetje gezet. 
Op zondag 22 juni zijn de vrijwilligers letterlijk in het 
zonnetje gezet in de tuin bij de kerk. Tegen drieën 
kwamen de eerste mensen al binnen en weldra zat 
de tuin vol met thee of koffie drinkende 
vrijwilligers. De vrijwilligers High Tea – inmiddels 
een traditie – is nog steeds een topper. Iedereen 
liet het zich goed smaken. De muntthee was zelfs 
niet aan te slepen. Na een welkom en waarderende 
woorden door Truus Appelman (plaatsvervangend 
spreekster wegens afwezigheid van Peter 
Wijngaard, de locatieraadvoorzitter) voor al het 
werk dat door de vrijwilligers wordt gedaan, werd 
aangegeven dat er in onze lokale parochie 189 
vrijwilligers zijn, de leden van de koren niet 
meegerekend. Totaal zal het aantal dus zeker op 
250 personen komen! En wie werd er nu 
VRIJWILLIGER VAN HET JAAR? Altijd is dit een 
moeilijke keus voor de locatieraad, maar men was 

het unaniem met 
elkaar eens dat de oud-
voorzitter Hans 
Wilmink het dit jaar 
moest zijn. Dus Hans 
werd gedecoreerd met 
een medaille en 
ontving natuurlijk een 
mooie bos bloemen. 
Een applaus ging op. 
De High Tea was reuze 
gezellig en aan het 

einde waren er veel helpende handen voor het 
opruimen. Om half zes was alles weer schoon en 
opgeruimd. 
Voor foto’s van dit evenement kan men terecht op 
onze website: zie www.rkkerkbennekom.nl. 

 
 
Bezinningsavond 25 november 
Voor de 5de keer wordt in de lokale geloofs-
gemeenschap van Bennekom een verdiepingsavond 
georganiseerd. Het thema dit jaar is: Wat betekent 
de Bijbel in Bennekom. De avond wordt verzorgd 
door Prof. Dr. Peter-Ben Smit en vindt plaats op 
dinsdag 25 november. Noteert u alvast deze avond 
in uw agenda. Nadere informatie volgt. 
 

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) of via e-mail 
jose@verbelco.nl of het aanmeldformulier op de 
website bij deze activiteit. 
We vinden het leuk als jij ook komt! 

Nieuws van de koren 
Gemend Koor Bennekom 
Onze geloofsgemeenschap heeft een gemengd koor 
dat dringend behoefte heeft aan mannenstemmen. 
Goede bassen en tenoren zijn van harte welkom!  
Ook andere stemmen zijn natuurlijk welkom, maar 
de noodzaak ligt bij de bassen en de tenoren. 
Het gemend koor repeteert 1 x per week op de 
donderdagavond o.l.v. Rineke Hoens van 20.00-
22.00 uur. Interesse? Kom eens langs tijdens een 
repetitie of neem contact op met Janneke Postma, 
per e-mail janneke59postma@gmail.com of per tel. 
0318 415 813. 
Dameskoor 
Diny Assink, die ons dameskoor regelmatig muzikaal 
begeleidt, zoekt door omstandigheden met spoed 
andere woonruimte. Bel haar als u een idee heeft: 
0317 420 809 
Laudenviering (17 augustus) 
In de traditie van de katholieke kerk kent men 
verschillende vormen van vieringen. Zo komt men 
in de kloosters zeven keer per dag bij elkaar om te 
bidden in de getijdenvieringen. Één van die 
vieringen is de lauden. Men bidt dan bij het 
opkomen van de zon, vieren het licht. Op zondag 
17 augustus vindt er in de R.K. Kerk te Bennekom 
om 10.00 uur een laudenviering plaats. Voor de 
laudenvieringen is een speciaal koor opgericht. De 
lauden vinden zes keer per jaar plaats. Iedereen is 
van harte welkom. 
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Parochiedag 
 



 

15 
 

Nieuws van de 
Fondsenwervingscommissie 
Samen eten 
Hapje voor hapje eten we de verbouwing voor onze 
parochiezaal bij elkaar. Het afgelopen seizoen heeft 
Jaap van Apeldoorn weer heerlijke maaltijden voor 
ons bereid. Eigenlijk is het ‘samen eten’ belangrijker 
dan het geld dat het oplevert, want het zijn steeds 
zulke gezellige avonden geweest. In oktober start 
Jaap weer met koken. De eerste maaltijd zal Paella 
worden. Houd onze website in de gaten, want zodra 
de datum bekend wordt, is het daar te vinden! 
Parochianen buiten Bennekom zijn natuurlijk ook 
van harte welkom op deze informele 
ontmoetingsavonden. 
Bent u er dit keer ook (weer) bij? 
 
 
 
 

Vlegeldag 
De gezellige Vlegeldag in Bennekom 
is dit jaar op dinsdag 27 augustus 
en gaat ook aan de katholieke 
gemeenschap niet voorbij. Er zijn 
diverse activiteiten, zo worden er 
o.a. wafels gebakken, koffie 
geschonken met zelfgebakken cake en taart, 
rondleidingen verzorgd in de kerk. Er wordt een 
gevarieerd concert gegeven en voor de verbouwing 
van de parochiezaal worden boeken, kleding, jam, 
honing enz. verkocht. Boeken en kleding kunnen 
vanaf 1 augustus worden gebracht in de Torenzaal, 
Heelsumseweg 1, tussen 10.30 en 11.30 uur. Wilt u 
dat de boeken of kleding worden gehaald, bel dan 
0318 414 943 of mail naar truusapp@xs4all.nl. U 
bent van harte uitgenodigd.  
Meer informatie over de invulling van Vlegeldag op 
de website van onze geloofsgemeenschap 
(www.rkkerkbennekom.nl). Alle ingezamelde 
gelden zijn uiteraard voor de verbouwing van de 
parochiezaal. 

Janneke Postma/Truus Appelman 
 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er komen gaat 
Vakantie! Het KVG bestuur gaat 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 dan 
treffen we elkaar weer in september want dan zal 
de openingsviering van het nieuwe verenigingsjaar 
en de jaarvergadering plaatsvinden op maandag 
8 september 2014 (zie het nieuwe programma-
boekje dat u voor die tijd ontvangt).  
Meer KVG informatie, zoals de verslagen van de 
afgelopen bijeenkomsten, kunt u teruglezen op 
onze eigen pagina binnen de website van onze kerk: 
www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/kvg/.

Nieuws van de Raad van Kerken 
Bennekom 
Vanuit de Raad van Kerken kunnen we nu al melden 
dat er volgend jaar, op 21 maart 2015, een ‘scratch 
dag’ komt in de RK kerk te Bennekom. In één dag 
wordt o.l.v. Rineke Hoens, een Stabat Mater van 
Rheinberger ingestudeerd. 

 
Bent u geïnteresseerd? Reserveer dan deze datum 
alvast in uw agenda. Meer informatie hierover volgt 
via de gebruikelijke kanalen. 
  



 

17 
 

Grote belangstelling voor Keltische 
viering 

 
Wat hebben wij mensen van de 21-ste eeuw met de 
boodschap van Ierse monniken van zoveel eeuwen 
geleden? Is het de mooie meeslepende Ierse 
muziek zoals die ook nu nog wordt gespeeld in 
pubs, kerken en op vele andere plaatsen in Ierland? 
Is het de behoefte aan de Keltisch Christelijke 
spiritualiteit, met het thema “Liefde zal mij 
dragen”? Kennelijk waren velen nieuwsgierig 
geworden, want vrijdagavond, 16 mei, zat de 
Ontmoetingskerk van de NPB goed vol. 

Het was een sfeervolle bijeenkomst met prachtige 
beelden van Ierland, gedichten van Hans Bouma, 

prachtige Bijbelteksten, 1 Korinthe 13 en psalm 121, 
en Ierse liederen die aansloten bij de teksten en 
uitgevoerd werden door de groep Turas (spreek uit: 
toeris = reiziger). Hun lied “This love will carry me” 
onderstreepte de boodschap: Wat je werkelijk 
draagt is de schepping, de schoonheid van de 
natuur, vriendschap, hartelijkheid, gastvrijheid, de 
liefde die uiteindelijk overwint. 

In het welkom werd verteld dat de Raad van Kerken 
Bennekom probeert een eenheid te vormen en dat 
men daarvoor de muren van het eigen gelijk wil 
slechten. Dat sloot mooi aan op het lied “Walls” dat 
daarna gespeeld en gezongen werd: “How will we 
ever know what might be found until you let the 
walls come tumbling down. And if there’s any hope 
for love at all, some walls must fall.” 

Na de Keltische viering was er koffie en thee en 
sodabread met roomboter en jam. Het delen van 
sodabread is een vorm van Ierse gastvrijheid, die 
door velen op prijs werd gesteld. Want velen bleven 
hardop nadenken over deze Keltische viering. 

Namens de Raad van Kerken Bennekom, 
Janneke Postma 

 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Verrijzenis na Pasen 
Onze kapel Santa Teresa werd met Kerstmis 2008 
gesloten. We hadden die in de school van de zusters 
in de wijk. Ooit waren zij ermee begonnen, maar 
eigenlijk draaide de gemeenschap al jaren op eigen 
kracht. Het werd voor de zusters lastig om hun 
school ook in de weekenden open te houden voor 
buitenschoolse activiteiten, dus ging de kapel dicht. 
Voor de gemeenschap was dat een bittere pil, maar 
we moesten ons bij de feiten neerleggen. 
Gemeenschap, ook zonder kapel 
Ook zonder kapel bleken we gemeenschap te 
kunnen blijven. We begonnen in huis samen te 
komen, elke maand bij iemand anders. In de kapel 
waren we gewend geraakt aan kleinschalige 
vieringen met veel ruimte voor uitwisseling, en dat 
konden we niet gemakkelijk terugvinden in andere 
kapellen in onze wijk El Jagüel. En als groep was er 
een band gegroeid die ons veel waard was. Nu, ruim 
vijf jaar later, is dat nog altijd zo. We zijn met 
ongeveer twintig mensen, jong en oud, traditioneel 
en vrijgevochten door elkaar. Er vallen wat mensen 
af en er haken anderen aan. 

'Ik zie somberheid' 
Onlangs kwamen we op zondagmorgen samen en 
we zouden ook samen eten. Iedereen bracht wat 
mee: vlees, brood, salade, houtskool, wijn, sap; 
zoals gewoonlijk was er overvloed. Voor we gingen 
eten hadden we onze viering in de huiskamer, 
terwijl buiten het vlees gaar werd op de parrilla 
(barbecue). ‘Met Pasen vieren we dat Jezus 
verrezen is,’ opende Juanita het gesprek. ‘Maar als 
ik op straat rondom me heen kijk, zie ik op de 
gezichten van mensen meest geslotenheid en 
somberheid, eigenlijk weinig dat doet denken aan 
verrijzenis. Of vergis ik me? Laten we eens 
uitwisselen wat we in de afgelopen dagen of weken 
gezien en meegemaakt hebben aan verrijzenis.’ 
Vele voorbeelden 
Het gesprek kwam snel op gang. De voorbeelden 
gingen van onverwachte gesprekjes in de wacht-
kamer bij de dokter en van op straat een nauwelijks 
bekende gedag zeggen, tot de hulp die een arm 
gezin gekregen had bij het opknappen van hun huis. 
De tekst die de voorbereiders hadden uitgekozen 
om aan het eind te lezen bleek op wonderbare 
wijze al onze woorden samen te vatten. Gezichten 
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van mensen kunnen zich openen, elkaar tegen-
komen kan ontmoeting worden, leven komt onver-
wacht tevoorschijn. Onze bijeenkomst kon niet 
meer stuk, het eten smaakte heerlijk en de maaltijd 
duurde tot diep in de middag. Verrijzenis moet je 
iedere keer weer meemaken om erin te kunnen 
blijven geloven. En gelukkig gebeurt het, ontdekten 
we samen. 

Marc van der Post 
(Uit: www.mensenmeteenmissie.nl, blog 18 juni 2014) 

‘Mijn Misboek’ 
Uit mijn prille jeugdjaren heb ik slechts een paar 
lievelingsboeken weten te bewaren. Boeken die ik 
toentertijd herhaaldelijk ter hand nam om er een 
verhaal of een gedicht in te lezen en te herlezen, 
maar ook om het mee te nemen op mijn dagelijkse 
gang naar de kerk. U begrijpt dat ik hiermee het 
boek bedoel waarnaar de titel boven dit stukje 
verwijst. Het draagt de – inmiddels gerestaureerde 
– sporen van dit frequente gebruik: gescheurde, 
zelfs losse en beduimelde bladen en op een van de 
schutbladen voorin in het boek de kinderlijke tekst 
in een even kinderlijk handschrift: “Dit boek heb ik 
lief, wie het steelt is een dief, al vindt het ook heer, 
boer of knecht breng het dan aan T. Harmsen, 
Stationstraat 34 Sas van Gent terecht.” 

Ik kreeg het boek op mijn twaalfde verjaardag of ter 
gelegenheid van mijn plechtige communie. Als je 7 
was en je eerste schooljaar achter de rug had, werd 
je geacht tot de jaren des verstands te zijn gekomen 
en mocht je je eerste H. Communie doen. Maar 
verder dan ‘dat Jezus in je hartje komt’ kwam je dan 
nog niet. Om je de betekenis van ‘te communie 
gaan’ bewuster te maken was, denk ik, de bedoeling 
van de viering van de plechtige communie; op een 
tijdstip waarop de kinderen de lagere school 
verlaten en nu, voordat ze geheel uit het zicht van 
de kerk verdwijnen, het Vormsel toegediend 
krijgen. 
Mijn nostalgische liefde voor dit boek heeft me 
enige tijd geleden doen besluiten het boek door een 
professionele boekbinder te laten restaureren. 
Zoals het helaas vaker met restauraties gaat, het 
resultaat was teleurstellend. Mijn misboek had 
oorspronkelijk een zwart leren soepele band die 
voelde als de zachte huid van een geliefde. Wellicht 
had ik verzuimd de restaurateur op dat aspect te 
attenderen, hij had er een stijve kaft van gemaakt, 
weliswaar van leer en met op de rug in gouden 
letters ‘MIJN MISBOEK’, maar het voelt nu aan als 
stug en stijf. En de door de restaurateur 
aangebrachte blauwe en zwarte leeslinten zijn niet 

langer in staat mij de ware sensus catholicus te 
geven van de oorspronkelijk witte, rode en groene. 

De ‘imprimatur’ van mijn misboek heeft de 
dagtekening Mechliniae, 15 novembris 1939, 
J.E.Card, van Roey, Arch. Mechliniensis. Veertien 
jaar later in 1953 droeg ik als ceremoniarius op de 
viering van ‘100 jaar Kromstaf’ in het stadion 
Galgewaard in Utrecht de sleep van de mantel van 
Kardinaal van Roey die fungeerde als legaat van 
paus Pius XII. Ik was deelnemer aan en getuige van 
de viering van een triomfalistisch feest waarvan we 
ons enkele jaren later zouden gaan realiseren dat 
het het eindpunt markeerde van een periode, die 
we later in weemoedige herinnering ‘Het Rijke 
Roomse Leven’ zijn gaan noemen. Een weemoedige 
herinnering, als dit eenvoudige stukje, is slechts de 
zeer ouden onder ons gegeven. Restauratie zet ons 
met de rug naar de toekomst. Slechts vernieuwing 
als eindeloos proces heeft het leven. Tot later. 

Timo Harmsen, 19 juni 2014 

Het Pinksterwonder 
Het evangelie vertelt ons hoe de volgelingen van 
Jezus bij elkaar waren. Toen stak er een hevige wind 
op en de aanwezigen spraken in vreemde talen. 
Zoals de Geest hun ingaf. Ik denk dat hiermee 
gezegd wil zijn dat deze gebeurtenis meer is dan 
wat zich ter plaatse voordeed. Het had een wijdere 
betekenis. Ik noem het daarom de geboorte van 
Europa. 

Ik veronderstel dat de mensen die erbij waren niets 
van deze gebeurtenis begrepen. Tijdgenoten 
kunnen zo een gebeurtenis niet begrijpen; ze 
missen de afstand. Zo ook terugkijkend op deze 
gebeurtenis, meen ik in dit prachtige verhaal de 
geboorte van Europa te zien. Wat daar gebeurde 
kun je volgens mij zien als de geboorte van Europa. 
Of beter gezegd de Europese beschaving. Wat er 
toen precies gebeurde weten we niet. Objectieve 
geschiedschrijving kende men in die tijd nog niet; 
wat we er van weten komt tot ons in de vorm van 
verhalen. Een van die verhalen is het verhaal van 
het Pinksterwonder. Met die bril op heb ik enkele 
voorbeelden bij elkaar gebracht. 

In onze kerk is momenteel een expositie te zien 
over het Book of Kells uit het jaar 800. Aan het 
uiterste westelijke randje van Europa en voort-
durend bedreigd door de Noormannen werden hier 
de prachtige pagina’s van een evangelieboek 
geschilderd. Hier werd de basis gelegd voor het 
werelddeel Europa. Van hieruit werd het vasteland 
van Europa gekerstend. 
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In het Spanje van de 16e eeuw is er een juridisch 
proces gevoerd over de vraag of indianen een ziel 
hebben. Het was een degelijk opgezet proces met 
een aanklager, een verdediger, getuige-deskun-
digen, enz. De uitspraak was: Indianen hebben een 
ziel. Een prachtig staaltje van emancipatie wat zich 
heeft herhaald in de afschaffing van de slavernij, in 
de emancipatie van de vrouw en in onze tijd zelfs 
van het dier. Het is uniek dat thans in Nederland de 
dieren in het parlement zijn vertegenwoordigd. 

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen. 
Sindsdien laat (west)Europa een geschiedenis zien 
van emancipatie. Daarin onderscheidt ze zich van 
andere culturen. De eenwording van Europa levert 
heel wat discussie op. Maar Europa is eigenlijk al 
duizend jaar een eenheid. Niet op politiek gebied. 
Maar verder? Op het terrein van kunst, literatuur en 
aanvankelijk ook taal (latijn). Ook de politieke 
grenzen stelden vroeger weinig voor; men kon 
zonder paspoort door Europa zwerven. En dat deed 
men ook. Kooplieden, kunstenaars en vaklui 
bijvoorbeeld. Zelfs militairen waren niet aan één 
staat gebonden maar huurlegers vochten voor ieder 
die wilde betalen. 

Europa is ook de broedplaats van de mensen-
rechten. Die zijn niet uitgevonden in China of in 
India. Of in een van de andere grote culturen van 
deze wereld. De notie dat ook een staatshoofd of 
een land zich aan de wet moet houden, Of de notie 
dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces. Ook 

in onze tijd zijn deze dingen nog geen gemeen goed. 
Op de vraag waar die ideeën vandaan komen, is 
naar mijn mening het antwoord: het evangelie. 

In ontwikkeling is thans nog het internationaal 
recht. Dat is gebaseerd op de opvatting dat iedere 
(oorlogs-) misdaad vervolgd en bestraft moet 
worden. Je zou kunnen zeggen de rechtsgang is op 
het verleden gericht. In Afrikaanse en Aziatische 
culturen wordt daar anders over gedacht. Daar 
vindt men dat men het verleden moet laten rusten 
en naar de toekomst moet kijken. Geen straf maar 
de verzoening staat centraal. Ook in China vinden 
we deze benadering. “Ritueel van gedwongen 
vergeten” noemt een artikel in Trouw dit. Het lijkt 
mij dat de internationale juristen hieraan nog een 
zware dobber zullen hebben. 

Echte bijbeluitleggers zullen dit artikel (wanneer ze 
het tenminste lezen) afkeurend bezien. In hun vak 
gaat het om wetenschappelijk verantwoorde 
bijbeluitleg en dat is ook nuttig. Maar het is ook 
interessant om eens aan het andere eind te 
beginnen en je af te vragen: waar heeft een 
bepaalde Bijbelpassage toe geleid. Dan zien we al 
snel dat bijvoorbeeld de idee van de rechten van de 
mens zijn wortel heeft in de tien geboden. 

De vurige tongen hebben de emancipatie van 
Europa ontstoken. 

Koos van der Zalm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (seizoenstart) tot woensdag 20augustus (TitusBreed) of tot 
zondag 24 augustus (ons NieuwSBlad); e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl. 

Bezorging: Wim Klunder; tel: 0318 632 518 
Advertenties: Klaas Postma; tel: 0318 415 813; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl 
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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) 
 e-mail: penningmeester@rkkerkbennekom.nl 
 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 
Redactie NieuwSBlad 
Jos Jansen, tel: 0317 415 624 


