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Agenda 
sep 15 start leerhuis 
 16 mvr bestuur 
 21 vredeszondag 
 22 bijeenkomst wijkcontactpersonen, 20 uur, 

torenzaal 
 28 parochiedag 
okt 11 groene kerkendag 
 19 missiezondag 
 21 mvr bestuur 

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 14-09 t/m 26-10-
2014 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

zondag 14 september, 24e zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het gemengd koor 
voorganger: pastor Liesbeth ter Elst 
intenties: mevrouw Hetty Bakermans 
collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 voor Artsen zonder grenzen  

zondag 21 september, Vredeszondag 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: mevrouw Marian Bolscher 
collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 voor PAX Christi 

zondag 28 september, parochiedag  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

alle koren 
voorganger: Gilles Ampt en Ruud van der Linden 
collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap  
 voor de caritas 

zondag 5 oktober, 27e zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd 

koor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 voor vluchtelingen Zuid Soedan 

(Cordaid) 

zondag 12 oktober, 28e zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 voor studie van vluchtelingen in 

Nederland 

zondag 19 oktober, Laudenviering 
collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 voor MISSIO 

!!! DENK AAN DE WINTERTIJD !!! 

zondag 26 oktober, 30e zondag door het jaar 

10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd 
koor 

voorganger: pater Hans Koenen 
collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 voor manege zonder drempels 

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 

 
Geen opgave ontvangen 

Kom-in-de-kring vieringen 

 
sep 14 Alison/Elke 
sep 28 Bernardine/Irene 
okt 12 Marieke, Iti-Marije 

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. 
sep 7 10.00u Kroes 0318 418 002 
 21 10.00u v. Lammeren 0318 415 479 
okt 5 10.00u Meijs 0318 418 273 
 19 10.00u Nell 0318 430 988 

Janine van Schaijk, Tarthorst 6, 6708 JA 
Wageningen, tel. 0317 421 285 
sep 7 10.00u Breteler 0317 415 588 
 21 10.00u De Groot 0318 417 355 
okt 5 10.00u Heestermans 0318 416 462 
 19 10.00u Beerepoot 0317 423 570 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
sep 7 10.00u Baks 0318 418 686 
 21 10.00u Schlepers 0318 416 304 
okt 5 10.00u Baks 0318 418 686 
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 19 10.00u Schlepers 0318 416 304 

De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
sep 7 10.00u Kroes 0318 418 002 
 14 10.00u van den Akker 0318 415 137 
 21 10.00u Appelman 0318 414 943 
 28 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
okt 5 10.00u Meijs 0318 418 273 
 12 10.00u Roelofs 0318 420 382 
 19 10.00u Beerepoot 0317 423 570 

Seizoenstart 

Die mij droeg op adelaarsvleugels 
die mij hebt geworpen in de ruimte 
en als ik krijsend viel mij ondervangen 
met Uw wieken en weer opgegooid 
totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 
Op eigen kracht. 

Dit prachtige lied van Huub Oosterhuis zongen we 
(= gemengd koor Bennekom) op de laatste zondag 
voor de (koor)vakantie. In het lied wordt God 
voorgesteld als een adelaar die zijn jongen net 
zolang opgooit tot ze zelfstandig kunnen vliegen. 
Het beeld van God als adelaar; een prachtig beeld, 
een beeld van geborgenheid en vertrouwen. 

Onze dirigente probeert ons ertoe te verleiden het 
vliegen en zweven zingend gestalte te geven en de 
pianiste verbindt de teksten en stemmen met 
elkaar. Boeiend, en niet eenvoudig, het instuderen 
van zo`n lied vergt repetitie, elke keer als we het 
zingen weer. Dat is dan ook de reden waarom we 
elke week op donderdagavond repeteren. Maar nu 
eerst een week of zes “vakantie”. Het begin van die 
vakantie vieren we met een gezamenlijke jeu de 
boules avond, en daarna zijn we er weer, op de 
laatste donderdag van augustus, in de heideweek. 
Waarom vertel ik u dit allemaal? 
Wel, de titel van dit nieuwSblad is: Seizoenstart. 
Een nieuw seizoen begint. Achter de schermen 
hebben velen zich ingezet om een mooi programma 
in elkaar te zetten. Er zijn mensen die zo’n nieuwe 
start rustig ‘over zich heen laten komen’. Dat mag 
natuurlijk, maar dan heb je toch wat gemist. Ook 
zijn er mensen die elk jaar weer op zoek gaan naar 
een nieuwe uitdaging. 
Bijvoorbeeld: 
- Lid worden van een koor. Onze geloofs-

gemeenschap MVR. heeft maar liefst 6 koren! 
- Een cursus volgen uit ‘Het Groene Boekje’1) Er is 

een overweldigend aanbod en het geeft ook de 
mogelijkheid van gedachten te wisselen met 
mensen van andere Bennekomse kerken. 

- Een keuze maken uit het aanbod dat de 
jaarthemagroep weer biedt 2), van wandelingen 
tot filmavonden, dans- en verdiepingscursussen 
tot complete weekends. Alles met bekwame 
begeleiding van bekende en onbekende mensen. 
Deze activiteiten zijn bedoeld voor deelnemers uit 
alle geloofsgemeenschappen van onze Parochie z. 
Titus Brandsma. 

- Tot slot noem ik de bezinningsavond, (dit jaar al 
voor de 5e keer) op de laatste dinsdag van 
november, 25 november dus. Titel: Wat betekent 
de Bijbel voor Bennekom; actueler kunnen we het 
toch niet maken! 

Het zijn maar een aantal suggesties. Altijd horen we 
enthousiaste verhalen van actieve deelnemers. Het 
geeft voldoening en het geeft een nieuwe impuls 
aan ons Godsbeeld. Denkt u maar aan God als 
Adelaar! 

Riet Kroes 
1) 

Het groene boekje ligt vanaf begin september achter in de 
kerk (en is ook te raadplegen via www.hetgroeneboekje.nu). 

2) 
Het jaarthemaboekje kunt u op 31 augustus na de viering in 
Wageningen meenemen. Ook na de viering op de 
parochiedag in Bennekom, 28 september, wordt het 
jaarthemaboekje uitgedeeld. 

Verloting paaskaars 2012 en 2013 

Het is inmiddels traditie geworden om de Paas-
kaars, welke op Witte Donderdag gedoofd is, op de 
jaarlijkse parochiedag te verloten. Bij de winnaars 
heeft de kaars inmiddels een goede plaats gekregen 
en vertegenwoordigt voor ieder een persoonlijk 
verhaal. De winnaar van 2012 heeft zich niet 
gemeld, daarom komt deze kaars ook weer in de 
loterij, een dubbele kans dus. Op 7, 14, 21,en 28 
september kunt u loten kopen in de parochiezaal 
tijdens het koffiedrinken na de viering op zondag 
aan de koffiebar. Ze kosten slechts € 0,50 per stuk. 

Bereikbaarheid pastoraatsgroep 

De pastoraatsgroep bestaat uit de volgende leden: 
Riet Kroes, Marialda Kuin, Ruud van der Linden en 
Marianne Thie. Wij zijn als pastoraatsgroep de ogen 
en oren van onze geloofsgemeenschap. Mocht u of 
een van uw familieleden ziek zijn, of stelt u een 
gesprek op prijs, neemt u dan contact met ons op. 
Dit kunt u op de volgende wijzen doen: 
- Telefonisch: 0318 414 896 (telefoonwacht); iedere 

week luistert een van de leden van onze groep de 
telefoon dagelijks af en reageert op ingesproken 
berichten. 

- Per email: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl; 
deze mailbox wordt ook dagelijks bekeken en 
reactie volgt dan snel. 
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Parochiedag MVR 28 september 



 

9 
 

Kort verslag MVR locatieraad 

Het is weer enige tijd geleden dat de locatieraad 
wat van zich heeft laten horen, dus hieronder een 
eerste bericht na de vakantie. 

1. Verbouwing Parochiezaal. Wij wachten hier nog 
steeds op goedkeuring vanuit het Bisdom. Dat laat 
wat op zich wachten, maar we hebben goede hoop 
dat dit helemaal goed gaat komen. Dus, in 
gespannen verwachting….. 
2. De bezuinigingen treffen ook onze locatie. Wat 
nu behoorlijk ter sprake komt is het wegvallen van 
de 5de zondag viering. De locatieraad heeft hierover 
een schrijven gericht naar parochiebestuur en 
pastoraal team, met name over de Eerste Advent 
(een 5de zondag) en Palmpasen volgend jaar (ook 
zo’n 5de zondag). De locatieraad en de pastoraats-
groep willen graag dat deze lokaal kunnen worden 
gevierd. Het pastoraal team – in de persoon van 
Guido Dieteren – heeft hierop geantwoord. Men wil 
graag deze 5de zondag gebruiken voor een gezamen-
lijke viering. Deze gezamenlijke vieringen op de 5de 
zondag zijn volgens het pastoraal team geen 
bezuinigingsmaatregel, maar een streven om vier 
maal per jaar met alle parochianen samen te komen 
in een TitusBrandsmaviering. Dit is dus een nieuw 
initiatief vanuit het pastoraal team. Alle teamleden 
zullen in deze vieringen voorgaan en er zal telkens 
een projectkoor zingen met koorleden uit de 
verschillende geloofsgemeenschappen. Omdat het 
pastoraal team zoveel waarde hecht aan deze 
gemeenschappelijke vieringen is het voor hen een 
vereiste dat er in de andere kerken die zondagen 
geen eigen vieringen gehouden worden. Volgens 
het pastoraal team zal dus onze kerk Eerste Advent 
gesloten blijven. De locatieraad is het hier niet mee 
eens en zal zich hierover nader beraden. Voor de 
Palmzondag is al een oplossing gevonden: 22 maart 
wordt nu de gezamenlijke viering gehouden in 
plaats van 29 maart. 
3. Een ander punt van bezuiniging is de korting op 
vergoedingen dirigentes en organisten. Het bestuur 
wil in plaats van lokale, betaalde dirigentes een 
paar centrale – of locatie overstijgende koren – die 
wel een betaalde dirigent(e) krijgen. Voor 
Bennekom treft dit met name de dirigentes van 
gemengd, kinder- en dameskoor. Dirigente(n)(s) 
kunnen zich aanmelden voor zo’n nieuwe positie, 
en zijn daartoe uitgenodigd door het zTB bestuur. 
De locatieraad van Bennekom benadrukt dat een 
koor het centrale hart is van de gemeenschap, en 
dus behouden moet blijven voor de locatie 
Bennekom. Deze zal er dan ook van alles aan doen 
om te zorgen dat onze dirigentes – en daarmee 

onze koren – behouden blijven voor onze 
gemeenschap. Vooralsnog loopt het echter nog niet 
zo’n vaart. 
4. De High Tea was weer een groot succes. 
Iedereen zat buiten en er was genoeg voor 
iedereen. De opkomst was groot, zo’n 70 mensen! 
5. 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. 

De MVR locatieraad 

Collecteopbrengsten juni - augustus 

Datum 
viering 

Eigen 
kerk 

2de 
collecte 

Doel 2de 
collecte 

22 juni 122.55 148.18 
Vluchtelingen 

werk 

29 juni 93.65 92.46 Caritas 

6 juli 98.28 158.54 
Hospice 
Opella 

13 juli 76.05 136.45 Voedselbank 

20 juli 80.48 89.86 
Amnesty 

International 

27 juli 123.51 146.18 
Artsen 
zonder 

Grenzen 

3 
augustus 

62.02 64.07 Caritas 

10 
augustus 

73.30 103.90 
Inloophuis 

Oase 
Oosterbeek 

Totaal: 729.84 939.64  

Hartelijk dank voor uw bijdragen. 

We hebben bedankjes ontvangen voor de giften van 
MVR Bennekom van o.a.: 
- Inloophuis Oase Oosterbeek; Hans Lammers was 

blij verrast en had veel waardering voor de steun 
vanuit Bennekom. Aan een website voor het 
project wordt gewerkt. 

- Artsen zonder Grenzen 

Voor de komende periode collecteren we voor de 
volgende diaconale doelen: 
- 7 september voor een project van Kerk in Nood 

voor de christelijke vluchtelingen in Mosul in Irak, 
een plaats die door de Islamitische Staat is 
ingenomen. 

- 14 september voor de organisatie Artsen zonder 
Grenzen, die werkt in rampgebieden en in vluchte-
lingenkampen. 

- 21 september voor Pax Christi die werkt aan het 
opbouwen van vrede in de vele conflictgebieden 
op de wereld. 
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- 28 september voor onze eigen Caritas voor 

activiteiten binnen Bennekom. 
- 5 oktober voor een project van CORDAID voor 

vluchtelingen in Zuid Sudan. 
- 12 oktober voor de UAF (Stichting voor Vluchte-

ling-Studenten); helpt hoger opgeleide vluchte-
lingen bij studie en werk. 

- 19 oktober is de Missiezondag en de collecte is 
bestemd voor MISSIO 

Ik wil deze collectes van harte bij u aanbevelen. 
Arend Jan Nell, Penningmeester MVR Bennekom 

Iets voor U? 

Welkom! 
. Piet en Joke Boers: welkom bij 

DE club, namelijk de 
schoonmaakclub van de 
zaaltjes. 

Werkgroep Attent op talent 
(Marian Bolscher 
 Truus Appelman, 

José van der Meulen 
 Miranda Meuwissen) 

Mededelingen 

Ingeschreven: 
- Mevrouw Anjo van der Bilt, Dikkenbergweg 14, 

Kamer 8, 6721AC Bennekom 

Vredesweek 21-28 september 

In de eucharistieviering 
wensen we elkaar de 
vrede van Christus. Als 
je aan vrede denkt, dan ben je geneigd naar de 
situatie in de wereld te kijken. Bij de verhalen over 
oorlog komt vanzelf de vraag: wat kan ik daar nu, in 
mijn beperkte situatie, aan doen? Het antwoord is: 
wapen je met vrede. Verbind je met mensen die 
ontwapend en ontwapenend zich inzetten voor een 
vreedzame wereld. De organisatie PAX zet zich sterk 
in voor ontwapening en met de collecte op de 
vredeszondag 21 september steunen we dit werk 
van PAX. Uw gave zal zeer op prijs worden gesteld. 

Werkgroep MOV 

Groene Kerkendag 

Op 11 oktober vindt in Houten een inspirerende 
ontmoetingsdag plaats. De dag staat in het kader 
van ecologische en sociale gerechtigheid. Mgr. De 
Korte (bisschop van Groningen en Leeuwarden) zal 
spreken over de relatie tussen geloof en duur-
zaamheid, Niels de Zwarte over kerken en het 
vraagstuk van biodiversiteit en de interkerkelijke 

stichting Manna uit Schermer is aanwezig. De 
vrijwilligers van deze stichting haalden in de eerste 
vijf maanden van dit jaar al 132 ton groenten op 
voor voedselbanken in Noord-Holland. Informatie 
en opgave voor deze dag vindt u op 
www.groenekerken.nl 
 

Wat betekent de Bijbel in Bennekom? 

Bezinningsavond 25 november 2014 
De interpretatie van de Bijbel hoort bij het hart 
van het leven van de kerk. De vraag is alleen: 
hoe? Kerkelijk gezag, wetenschappelijk 
onderzoek, de context van de lezers van de Bijbel 
en hun traditie spelen hierbij een belangrijke rol. 
Iedereen staat in een traditie, iedereen erkent 
bepaalde bronnen van gezag, maar niet per se 
dezelfde. Iedereen leest – en iedereen leest 
anders. 
In deze bijeenkomst staat de vraag centraal: 
”Wat betekent de Bijbel in Bennekom?” 
Uitgangspunt zijn daarbij de vragen zoals die 
hierboven aangeduid zijn. Hoe interpretatie 
werkt, hoe gezag en traditie daarbij een rol 
spelen, en, vooral, hoe de context van de lezer 
en historische en wetenschappelijke kennis 
daarbij van belang zijn, wordt daarbij besproken 
aan de hand van een toepasselijke tekst voor 
deze tijd van het jaar: de zogenaamde 
“maagdelijke geboorte” van Jezus. 
De inleider, prof. dr. Peter-Ben Smit (1979), oud-
katholiek priester, bijbelwetenschapper (VU), en 
kerkhistoricus (UU), zal ingaan op verrassende 
aspecten van de historische context van de 
Bijbelse verhalen, hun politieke betekenis en hun 
sociaalkritische relevantie. Hij zal daarbij tevens 
doorkijkjes bieden naar de betekenis van de 
teksten toen en hun interpretatie in de loop van 
de geschiedenis van het Christendom. En, in 
gesprek met de aanwezigen, zal hij op zoek gaan 
naar mogelijke betekenissen voor nu. Als lezers 
nu vormen we de laatste schakel van de 
kerkelijke traditie – wij zijn immers kerk – en 
door ons lezen geven we richting aan de 
betekenis van deze teksten voor morgen. 
Leiding: Prof. Dr. Peter-Ben Smit 
Datum: dinsdag 25 november 
Tijd: 20.00 uur, koffie vanaf 19.30 uur 
Plaats: R.K.Kerk, Heelsumseweg 1, Bennekom 
Kosten: vrije gift bij de uitgang 
Info: timoharmsen@planet.nl 
Opgave: truusapp@xs4all.nl, tel: 0318-414943 
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 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 

Wat er gebeurde 
Vrijdag 13 juni 2014 is Maria Cornelia Alida Bot 
overleden, weduwe van Johannes Kunst. Bij ons 
K.V.G is zij bekend als Marie Kunst-Bot. Haar 
uitvaartdienst was op 19 juni in onze Maria Virgo 
kerk te Bennekom. Zij heeft een lang en, zoals de 
rouwkaart zegt, rijk en bewogen leven gehad en 
stierf op de leeftijd van 98 jaar. Zij zou aankomende 
maand augustus 99 jaar zijn geworden. Het is toch 
bijzonder dat iemand bijna een eeuw leeft. En sinds 
1-09-1991 was ze lid van ons K.V.G., ruim 23 jaar. 
Wij wensen haar familie namens ons allen sterkte. 
Wat er komen gaat 
Wij hopen, dat u een heerlijke vakantie hebt gehad. 
Maandag 8 september 2014: de openingsviering 
van het nieuwe verenigingsjaar en de algemene 
ledenvergadering:  de openingsviering begint om 
19.00 uur en onze voorganger is Marian Bolscher. 
De jaarvergadering begint om 20.30 uur, na de 
koffie. Het jaarthema voor 2014-15 is: ”Tussen de 
stilte en het woord”. Wij hopen u bij onze viering 
en algemene Ledenvergadering te kunnen 
verwelkomen. 
Maandag 6 Oktober: Lezing door Mevrouw 
Masselink over Coco Chanel, de Franse mode-
ontwerpster. Mevrouw Masselink is een boeiende 
vertelster, wij hebben haar al eens gehoord over 
”mode en kunst”. Koffie in de parochiezaal om 
19.30 uur en aanvang lezing om 20.00 uur. 
Maandag 3 November: Remedica geeft een lezing 
over :“Cholesterol en Diabetes”. Koffie in de 
Parochiezaal om 19.30 uur en de lezing start om 
20.00 uur.  
Namens het bestuur, Gea Kleipool, voorzitter K.V.G. 

Het Groene Boekje 

Bekijk het 2014/2015-programma van het groene 
boekje op www.hetgroeneboekje.nu 

Jaarlijks verzorgt de Vormings- en Toerustings-
commissie van de Gereformeerde Kerk, de 

Hervormde Gemeente en de Rooms-Katholieke 
Geloofsgemeenschap in samenwerking met de 
kringleiders van deze kerken een programma met 
activiteiten rond geloofsthema’s en zingevings-
vraagstukken. Het programma werd de afgelopen 
decennia gedrukt in een compact boekje met 
groene kaft en heette in de volksmond “Het Groene 
Boekje”. 

Vanaf seizoen 2014 – 2015 staat het programma 
ook op de website www.hetgroeneboekje.nu. Via de 
website is het programma toegankelijk voor een 
nog grotere groep geïnteresseerden – ook buiten de 
deelnemende kerken – en kan het programma ook 
tussentijds eenvoudig actueel gehouden worden. 
Het aanmelden van deelname aan een activiteit 
verloopt eenvoudig via een druk op de knop. 

We nodigen u uit om het programma 2014-2015 
snel eens te bekijken op de website. U kunt zich via 
de website ook aanmelden voor de maandelijkse 
digitale nieuwsbrief. Daarmee blijft u steeds op de 
hoogte van de komende activiteiten. 

Met de komst van de website worden er minder 
groene boekjes gedrukt. Deze worden niet meer 
huis-aan-huis verspreid, maar zijn nog wel te vinden 
achterin de deelnemende kerken. 

Tot ziens bij één van onze activiteiten. 
Vormings- en toerustingscommissie Bennekom – 

Renier van den Berg, Diny te Ronde, Leny Beumer, 
Peter Wijngaard en Ineke Ammerlaan 

Tijd-voor-Stilte uur 2014-2015 

Het maandelijkse Tijd-voor-Stilte uur in de Oude of 
Alexanderkerk, toegankelijk voor iedereen, heeft 
het komend jaar plaats op de dinsdagavond van 
19.00-20.00 uur. Het is De Stilte van de Christelijke 
traditie van de woestijnvaders en -moeders, van 
Augustinus en Calvijn, en van de reformatorische 
puriteinen (Ps 62:2). Stilte schept ruimte voor 
betekenis: “Als je wilt dat God spreekt, moet je stil 
zijn”. 

Om 19.00uur is de kerk open en begint het uur met 
een enkele minuut orgelspel. Om 19.15 wordt een 
Bijbelvers gezegd en is de kerk dicht. Vanaf 19.45 
kan men de kerk in stilte verlaten en om 20.00 
besluiten we het uur met het zingen van een lied. 
De dinsdagavonden in 2014 zijn 9 september, 
21 oktober, 18 november, 16 december. 
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Op de eerste avond (9 september om 19.00uur) 
komen we samen in de Alexanderzaal van het 
Kerkheem om de betekenis van stil zijn toe te 
lichten. Daarna gaan we in stilte naar de kerkzaal. U 
kunt ook per e-mail (rvhaarlem31@gmail.com) de 
geschreven toelichting opvragen waarin ver-
wijzingen naar publicaties op internet. 

Riek en Rob van Haarlem-Smits 
Wouter Smit 

Missio Wereldmissiemaand 2014 

Myanmar: De vlam van het geloof doorgeven 
 

 
 

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar 
aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar 
(Birma). De katholieke Kerk is er in geslaagd om in 
de jaren van militaire dictatuur de vlam van het 
geloof brandende te houden en door te geven aan 
de volgende generatie. 
Op weg naar democratie 
Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van 
de buitenwereld en leed de bevolking onder de 
dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. 
Sinds het aantreden van president Thein Sein in 
2011 stelt het land zich open en worden stappen 
gezet naar een democratie met meer vrijheden 
voor de bevolking. In 2015 zijn er presidents-
verkiezingen. Velen vestigen hun hoop op Aung San 
Suu Kyi, oppositieleidster en winnares van de 
Nobelprijs voor de Vrede. 
Vluchtelingen 
Veel etnische groeperingen hebben tijdens de 
militaire dictatuur eigen milities opgericht en 
strijden tot op de dag van vandaag voor autonomie. 
Spanningen tussen de groepen onderling leiden de 

laatste tijd steeds vaker tot gewelddadige 
conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op de 
vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken 
in opvangkampen in het buitenland (Thailand). In 
Myanmar zelf bevindt zich in het noorden (Kachin 
State) een groot opvangkamp in Myitkyina waar 
veel christenen verblijven in moeilijke omstandig-
heden. 
Katholieke Kerk in opbouw 
Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de 
militaire regering onteigend en genationaliseerd, 
buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het 
was verboden kerken te bouwen en het christelijk 
geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden 
gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke 
gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te 
beleven. Priesters, religieuzen en catechisten 
nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten 
en armen. Er zijn veel roepingen tot het 
priesterschap, enerzijds vanwege de armoede en 
anderzijds omdat men zo lang geen vrijheid had: 
het geloof in Jezus Christus bevrijdt. 
Grote behoefte aan onderwijs 
Het onderwijsniveau is zeer laag. Goed opgeleide 
burgers en kritische studenten werden door de 
militairen gezien als een bedreiging. Universiteiten 
bleven jarenlang dicht. De Kerk maakt zich sterk 
voor goed onderwijs. In landelijke gebieden kunnen 
kinderen terecht op internaten die naast een 
staatsschool liggen. Een belangrijke rol in de 
aanvulling op het staatsonderwijs nemen ook de 
door de Kerk georganiseerde zomerkampen in. Daar 
wordt volgens moderne pedagogische inzichten 
onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men 
leren. 

Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef 
aan de collecte op Missiezondag 19 oktober of 
stort uw bijdrage op rekening NL65 INGB 000 000 
1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. 
Voor meer informatie: www.missio.nl. 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Professor, bestaat God? 

“Speuren dat zich achter al het ervaarbare iets 
verbergt dat ons verstand niet vermag te vatten, 
iets waarvan de schoonheid en verhevenheid slechts 
indirect en als een zwakke afglans tot ons komen, is 
religiositeit. In die zin ben ik een diep religieus 
atheïst.” (Albert Einstein, 1879 – 1955) 

Het is kennelijk onmogelijk ons neer te leggen bij 
ons onvermogen de filosofische kwestie God tot 
een oplossing te brengen: Bestaat God en laat hij 
merken dat hij bestaat? Telkens weer wordt de 
vraag of God bestaat aan de orde gesteld. Deze keer 
kwam de vraag van de 7-jarige Anco. Hij stuurde de 
vraag op naar de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), 
die dit jaar haar 400-jarig bestaan viert en om dat te 
vieren de serie ‘400 vragen aan de RUG’ in het leven  
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riep. (Dagblad Trouw 1 juni 2014). “Bestaat God? 
Kan de universiteit dit eens uitzoeken?”1) 

Zoals het bericht in Trouw meldde, belandde de 
vraag niet bij een theoloog maar op het bureau van 
een astronoom, want een astronoom staat dicht bij 
de hemel. Dat dat niet de echte reden was blijkt 
even later. Dat zou het antwoord trouwens meteen 
al op een dwaalspoor hebben gezet. Nee, de 
sterrenkundige Peter Barthet is een hardcore 
wetenschapper en dankte de eervolle uitnodiging 
om Anco’s vraag te beantwoorden aan het feit dat 
hij zich ook wel eens in het publieke debat over de 
relatie tussen geloof en wetenschap had gemengd. 

De relatie tussen geloof en wetenschap gaat 
hierover dat er misschien een Schepper-God is die 
achter deze wereld en het heelal zit, maar dat we 
dat noch kunnen bewijzen noch uitsluiten. Vanaf de 
middeleeuwen, toen God als schepper van hemel 
en aarde als vanzelfsprekend deel van ons wereld-
beeld uitmaakte, zo niet het beheerste, is de 
kwestie God via de tijd van de Renaissance en de 
Verlichting, waarin het liberale denken en de 
wetenschap steeds verder tot ontwikkeling 
kwamen, tot in onze (post)moderne tijd hét 
onderwerp in ons filosofische discours geweest. 

De kwestie God verdeelt onze wereld in verschil-
lende met elkaar in strijd zijnde groepen: 
- Theïsten, die geloven dat er een God bestaat die 

vanuit een buiten-wereldse werkelijkheid, noem 
die hemel –in ieder geval een plaats waar de 
mensheid vanouds goden en geesten, engelen en 
duivels plaatste–, ingrijpt in onze binnen-wereldse 
werkelijkheid; maar over de hoedanigheid van hun 
God danig verdeeld zijn in verschillende gods-
diensten en denominaties daarvan, en die elkaar, 
soms tot de dood toe, bestreden en bestrijden; 

- Atheïsten die stellen dat er geen God of Goden 
bestaan, soms tot in het obsessieve toe, in bij-
voorbeeld atheïstisch manifesten, al bestrijden die 
soms vormen van godsgeloof die de 19e eeuw niet 
hebben overleefd; 

- Agnosten, aanhangers van het agnosticisme, die 
de opvatting huldigen dat het onmogelijk is te 
weten of er wel of niet een God bestaat. 

En dan al die te onderscheiden groepen in graden 
van intensiteit op de schaal van een tot honderd. 
Met andere woorden, de kwestie God is in een 
patstelling geraakt. Kunnen we ons daaruit 
bevrijden? 

Professor Barthet brengt het filosofische discours 
ook niet verder, hetgeen ook niet anders verwacht 
kon worden. God bestaat niet, stelt hij, en in de 
geschiedenis van het heelal heeft hij ook geen rol 

vervuld. Alleen uitsluiten kunnen we dit niet. 
Misschien ervaren mensen steun aan hun geloof in 
een helpende en zorgende God, maar meer dan een 
persoonlijk gevoel is het niet, zegt Barthet.2) 

(De kwestie) God bestaat al zolang de mensheid 
bestaat en is ontsproten aan de verwondering over 
de plaats van de mens in het heelal of noem het de 
confrontatie van de mens met al het bestaande om 
hem heen. Met de kennis over het heelal, over al 
wat bestaat, is die verwondering sterk toegenomen. 
Daarvan getuigt ook de oudere collega van Barthet, 
waarvan ik een citaat hierboven heb opgenomen. 
De verwondering waarvan sprake gaat gepaard met 
een ons overstijgende, non-rationele, ervaring van 
schoonheid en verhevenheid, van iets heiligs. Dit is 
wat we een religieuze ervaring noemen. Die 
ervaring verzinnen we niet zelf, die overkomt ons. 
De mens is eerder slachtoffer dan de schepper 
ervan; het numineuze3) –want zo noemt de 
twintigste-eeuwse theoloog Rudolf Otto (1869-
1937) dit verschijnsel– wordt willoos ervaren. Het 
numineuze, wat de oorzaak ervan ook mag zijn, is 
meer een voorwaarde voor het menselijke bestaan. 

Albert Einstein noemt zich een diep religieuze 
atheïst: in de werking van het heilige dat hij ervaart, 
erkent hij niet de God, de ‘theos’ van de tijd waarin 
hij leefde, deels tevens de tijd van de ouderen 
onder ons. Daarom noemt hij zich ‘atheïst’. Ook 
voor ons bestaat die tijd niet meer en daarmee is 
ook het godsbeeld van die tijd voor ons onhoudbaar 
geworden. 

Ons godsgesprek is in een patstelling geraakt omdat 
we ons godsbeeld gedogmatiseerd hebben. We 
zullen onze numineuze ervaringen weer moeten 
leren serieus te nemen; ons in onze ervaringen 
persoonlijk aangesproken weten. Zo bezien is God 
een persoonlijke god. Maar geen persoon. Dat is 
een te menselijke categorie. Hierover meer een 
volgende keer.4) 

Timo Harmsen, 15 augustus 2014 
Noten 
1) 

artikel in trouw, zie: http://bit.ly/1tbOrUp 
2) 

Barthet adstrueert zijn conclusie met heel rationele 
argumenten die de moeite van het lezen zeer waard zijn. U 
kunt het lezen in de in noot 1 gegeven link naar het artikel in 
Trouw. 

3) 
afkomst van het woord numineus: Latijn ‘numen’: 1. knik, 2. 
wenk, wil, i.h.b .van een god, 3 goddelijke macht, – invloed, – 
majesteit. 

4) 
Over een nieuw godsbeeld schreef ik in dit blad 
(mei/pinksteren 2012) eerder een artikel onder de titel 
‘Aggiornamento’. Zie op: http://bit.ly/1o1X6mM of 
http://bit.ly/1v435gB. 
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Mensenrechten 

Zolang ze bestaat heeft de Kerk het als haar taak 
gezien om het geloof te verbreiden. Niet alleen 
lokaal maar ook in verre landen. Zo hebben de 
Jezuïeten zich al vroeg toegelegd op China. Zij 
zochten vooral contact met de Chinese maatschap-
pelijke bovenlaag. Daarbij gingen ze bijvoorbeeld 
zover dat ze zich als Chinees gingen kleden. Ze 
dachten dat wanneer ze er in zouden kunnen slagen 
om de keizer te bekeren, de rest van het volk wel 
zou volgen. Zo was het in Europa immers ook 
gegaan? Maar de keizer bleek vooral geïnteresseerd 
in de wetenschappelijke instrumenten die de 
missionarissen mee brachten. Daar kon hij immers 
bij zijn eigen volk veel eer mee inleggen. 

Tot in onze tijd zijn deze bekeringspogingen niet 
geslaagd. Ik denk dat het verschil in “mensbeeld” te 
groot was. We hebben hier mogelijk te maken met 
wat Jan Romein “de Europese afwijking” noemde. 
De Europeaan is meer individualistisch dan de 
Aziaat. Het individu heeft in Europa meer rechten 
dan in Azië. Deze rechten maken deel uit van wat 
wij de mensenrechten noemen. Zoals de Jezuïeten 
probeerden om China te “bekeren”, zo proberen de 
Europeanen om de mensenrechten mondiaal te 
propageren. Westerse diplomaten hebben herhaal-
delijk getracht om de kwestie van de mensen-
rechten op de agenda te krijgen. China is van 
mening dat mensenrechten een westerse uitvinding 
zijn en eigenlijk zijn ze dat ook. In hun huidige vorm 
zijn de mensenrechten voor het eerst geformuleerd 
ten tijde van de Franse Revolutie. Maar hun wortels 
liggen volgens mij al 2000 jaar geleden. Toen is er in 
Palestina iets gebeurd. Betrouwbare, objectieve, 
geschiedschrijving was er toen nog niet. We moeten 
het doen met een serie verhalen, vaak later op 
papier gezet. Maar wanneer je vanuit de 21ste 
eeuw 20 eeuwen door de koker van de geschiedenis 
terug kijkt, zie je in mijn overtuiging een revolutie in 
het denken. De geboorte van de mensenrechten. In 
de verhalen van het Evangelie vinden we de 
beginselen van de mensenrechten. Maar wanneer 
je de koker omdraait, zie je in werkelijkheid helaas 
een wereld waarin nog altijd de mensenrechten 
weinig invloed hebben 

In snel tempo is China thans bezig zich tot een 
supermacht te ontwikkelen De vijanden van China 
kwamen vroeger altijd uit het westen. In de 
afgelopen decennia hebben de Chinezen allerlei 
verdragen gesloten met de landen van Centraal 
Azië. Je moet daarbij denken aan staten als 
Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië, Mongolië. De 

westflank van China is daarbij gedekt. Thans heeft 
China zijn aandacht verlegd naar het oosten, de 
Gele Zee, Japanse Zee, Chinese Zee. De Chinezen 
zijn thans in landen als Maleisië, Filippijnen, actief 
met het aanleggen van havens en vliegvelden. 
Daarmee wordt de oostflank gedekt. Ik denk dat 
duidelijk is dat hier een supermacht in opkomst is 
waar de mensenrechten bepaald niet op de eerste 
plaats komen. 

We moeten helaas vaststellen dat het Christendom 
er niet in geslaagd is om de Geest van het Evangelie 
over de hele aarde te verspreiden. Gevolg is dat 
juist in die gebieden met een snel groeiende 
bevolking de mensenrechten in een achterstand-
situatie komen. Ik weet niet of er wegen zijn langs 
welke dit proces kan worden gekeerd. Maar 
wanneer je met een open oog naar de wereld van 
vandaag kijkt, moet je toch toegeven dat juist het 
arme deel van die wereld die mensenrechten het 
hardste nodig hebben. Maar ook daar neemt de 
invloed van China toe. 

Wanneer ik me een toekomstig beeld van Europa 
tracht voor te stellen dan zie ik een continent waar 
de mensenrechten worden geëerbiedigd. Waarin de 
landen op democratische wijze bestuurd worden. 
Maar dat continent wordt omringd door andere 
continenten waar het individu geen rechten heeft 
en waar dictators de scepter zwaaien. 

Koos van der Zalm 

Omgaan met geweld 

Kort geleden was er prachtig nieuws in Argentinië: 
de kleinzoon van Estela de Carlotto was terug-
gevonden. Estela is een van de bekendste mensen 
van het land. Zij is voorzitster van de organisatie 
Abuelas de Plaza de Mayo. de grootmoeders van de 
kleine kinderen die tijdens de militaire dictatuur 
(1976-1983) verdwenen zijn. Onder militanten en 
andere verdachten van linkse sympathieën die 
werden opgepakt, waren ook zwangere vrouwen. 
De militairen, in hun allang onmenselijk geworden 
rechtlijnigheid, vonden dat die kinderen niet het 
slachtoffer mochten worden van de 'misdaden' van 
hun moeders. Ze lieten hen geboren worden, 
brachten hen onder bij 'goede' gezinnen (vaak die 
van kinderloos gebleven militairen) en vermoord-
den vervolgens de jonge vrouwen. Ongeveer 
vijfhonderd kinderen zijn zo opgegroeid zonder 
weet te hebben van hun eigenlijke identiteit. Nog 
tijdens de dictatuur gingen grootmoeders van deze 
kinderen, die wisten dat hun dochter zwanger was 
en een kind ter wereld gebracht had, op zoek. Die 
zoektocht is al die jaren voortgezet. Estela de 
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Carlotto was één van hen en werd van lieverlee het 
gezicht van de organisatie Abuelas. Honderddertien 
kleinkinderen waren teruggevonden. Nu was er 
opeens de honderdveertiende, de kleinzoon van 
Estela, inmiddels een man van zesendertig jaar, 
musicus. Wat een ontroering! 

In diezelfde week werd er bij ons in de wijk, op 
honderdvijftig meter van ons huis, tijdens een 
overval een buurman doodgeschoten. Hij was er 
aanvankelijk nota bene niet eens direct bij 
betrokken, maar op het geroep te hulp gesneld. Er 
vinden hier regelmatig overvallen plaats, meestal 
op winkeliers, zoals ook in dit geval. Vaak worden ze 
gepleegd door jongens uit de buurt – verslaafd, in 
acuut geldgebrek, radeloos, gewetenloos. 

De daders zijn al ingerekend, en als buren hebben 
we met de politie gepraat over betere preventie en 
over meer surveillance. Maar dat neemt natuurlijk 
de onrust niet weg. Er is de angst voor nieuwe 
overvallen, maar wat mij betreft ook het knagende 
gevoel dat er vlak om ons heen jongeren het spoor 
bijster raken en tot de gekste dingen in staat zijn. 
“Als je goed nadenkt, is er hier in iedere familie wel 
een zoon of een neef die op het verkeerde pad is,” 
zei daags erop de vrouw van het slachtoffer. Bij al 
haar verdriet legde ze de vinger op een gevoelig 
punt. 

We hebben geen antwoorden en oplossingen, 
zomin als de grootmoeders van die verdwenen 
kleinkinderen dat toentertijd hadden. Bij hen zijn er 
in de loop van de jaren antwoorden gegroeid, 
dankzij geduldig en vasthoudend doorzetten, en 
een geloof dat leven en liefde sterker zijn dan 
gewetenloosheid en dood. Zij zijn een lichtend 
voorbeeld voor onze zoektocht naar hoe om te gaan 
met het geweld in onze eigen omgeving, in onze 
eigen boezem. 

Marc van der Post 

Verkoopdag in Heiligenbeeldenmuseum 

Het Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg te Vorden 
is dit jaar nog geopend t/m 30 oktober. Het thema 
voor 2014 ‘Zoek uw eigen Heilige’ blijkt een schot in 
de roos, zo meldt Bart Overbeek namens het 
museum. Vele bezoekers zijn al komen speuren 
naar de oorsprong van hun voornaam/voornamen 
en aan welke heilige die naam is ontleend. Zij 
ontvangen na het bezoek gratis een boekenlegger 
waarop een korte beschrijving staat van de 
betreffende heilige. Naast de vele beelden uit de 
eigen collectie, is de thematentoonstelling ook 
aangevuld met beelden uit de nalatenschap van de 
onlangs overleden Henk Ensink uit Deurningen. 
Op zaterdag 18 oktober (Gelderse Museumdag) 
wordt van 11.00 tot 17.00 uur opnieuw een 
verkoop gehouden van religieuze voorwerpen, zoals 
heiligen- en engelenbeelden, schilderijen, 
kruisbeelden, boeken. Vorig jaar was de 
belangstelling hiervoor zeer groot. De toegangsprijs 
op deze dag bedraagt € 1 p.p. Ook voor kinderen 
worden op deze dag activiteiten georganiseerd.  
De openingstijden zijn: t/m donderdag 30 oktober, 
iedere dinsdag, donderdag en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur en op de Gelderse Museumdag zaterdag 
18 oktober.  
Heiligenbeeldenmuseum, Ruurloseweg 101, 
Kranenburg-Vorden, tel.: 0575 556 488 (alleen 
tijdens openingstijden). 
Informatie over reserveringen van groepen: VVV-
kantoor Vorden, tel.: 0575 553 222 of 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl. 

(Uit: parochiebladenservice Aartsbisdom oktober 2014) 

 
 
 
 
 

 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (herfst) tot woensdag 8 oktober (TitusBreed) of tot zondag 
12 oktober (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 
Saskia Aarninkhof, De Houtwal 6, 6704 AW 
Wageningen, tel. 0317 842 913 
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 


