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 15 start bijeenkomsten alles is lucht 

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. 

 _________________________________ REDACTIE __________________________________  
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Nieuwe Jaar) tot zondag 4 januari; 

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

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
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 _______________________________ KERKBERICHTEN _______________________________  
 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 13-12 t/m 18-1 in 
de Maria Virgo Reginakerk in Bennekom  

zondag 14 december, 3e zondag van de Advent, 
SOLIDARIDAD 

10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
het gemengd koor 

voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voorde eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor de caritas 

zondag 21 december, 4e zondag van de Advent 
10.30 uur: LAUDEN viering 
collecte 1: voorde eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor ondersteuning van zwangere 

tieners en jonge moeders (Cordaid) 

woensdag 24 december, KERSTAVOND 
18.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het kinderkoor 
voorganger: pastor Liesbeth ter Elst 
collecte 1: voorde eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor MOV Bolivia en Solidaridad 
 

Gezinsviering op Kerstavond 
Op Kerstavond, woensdag 24 december, verzorgt 
de Werkgroep Gezinsvieringen een viering voor 
jong en oud. Het kinderkoor, onder leiding van 
Gertie Savelkoul en op piano begeleid door Wendy 
Beukema, zal diverse liedjes ten gehore brengen. 
Zoals gebruikelijk voeren de oudste leden van het 
kinderkoor daarnaast een kerstspel op met dit jaar 
als titel: De zilveren vogeltjes. Iedereen is van harte 
welkom om deze viering bij te wonen. Wij kijken 
uit naar uw komst! De viering begint om 18.30 uur. 
Graag tot ziens! 

Werkgroep Gezinsvieringen 

 

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

voorganger: pastor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor MOV Bolivia en Solidaridad 

donderdag 25 december, 1e KERSTDAG 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS  
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor MOV Bolivia en Solidaridad 

vrijdag 26 december, 2e KERSTDAG 
10.30 uur: “meditatieve viering” 

zondag 28 december 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. .het 

dameskoor 
voorganger: pater Hans Koenen  
collecte 1: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: inloophuis Wageningen 

woensdag 31 december, OUDJAAR 
19.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. het 

dameskoor 
voorgangers: mevrouw Riet Kroes en mevrouw 

Marianne Thie  
collecte 1: v oor de eigen geloofsgemeenschap  
collecte 2: Hospice Bennekom 

zondag 4 januari, Openbaring van de Heer  
10.30 uur: Eucharistieviering met het 

gelegenheidskoor 
voorganger: pastor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: collecte voor de oprichting van een 

schuldhulpverleningsproject van de 
gezamenlijke kerken in Wageningen 

 

De Locatieraad MVR nodigt U allen van harte uit 
voor onze Nieuwjaarsreceptie, die wordt 

gehouden op 

Zondag 4 januari, aansluitend op de viering in 
onze kerk 

Graag willen wij met U het glas heffen op een 
voorspoedig jaar voor onze geloofsgemeenschap. 

 

zondag 11 januari Doop van de Heer 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: mevrouw Riet Kroes 
collecte 1: voorde eigen geloofsgemeenschap 
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collecte 2: collecte voor de organisatie ZAO voor 
de ondersteuning in Jordanië van 
vluchtelingen uit Syrië 

zondag 18 januari, ZONDAG EENHEID VAN DE 
KERKEN 

10.00 uur: Oecumenische viering in de Brink-
straatkerk; namens ons pastoraal 
team gaat Ruud van der Linden mee 
voor. In onze kerk is er geen viering. 

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 

 
Er zijn geen kinderwoorddiensten in deze periode. 

Kom-in-de-kring vieringen 

 
Geen opgave ontvangen 

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. 
dec 14 10.30u Meijs 0318 418 273 
 25 10.30u v. Lammeren 0318 415 479 
jan 4 10.30u Schrijver 0318 415 803 
 18 10.00u v. Lammeren 0318 415 479 
 
Janine van Schaijk, Tarthorst 6, 6708 JA 
Wageningen, tel. 0317 421 285 
dec 14 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
 25 10.30u Heestermans 0318 416 462 
jan 4 10.30u Breteler 0317 415 588 
 18 10.00u De Groot 0318 417 355 
 
Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
dec 14 10.30u Baks 0318 418 686 
 25 10.30u Schlepers 0318 416 304 
jan 4 10.30u Baks 0318 418 686 

 18 10.00u Kroes 0318 418 002 
 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
dec 14 10.30u Meijs 0318 418 273 
 21 10.30u Roelofs 0318 420 382 
 25 10.30u van den Akker 0318 415 137 
 28 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
jan 4 10.30u Roelofs 0318 420 382 
 11 10.30u Appelman 0318 414 943 
 18 10.00u Kroes 0318 418 002 

Eerste Communie 
Op zondag 7 juni 2015 is het weer zover: dan 
mogen kinderen die nu in groep 4 zitten van de 
basisschool, hun Eerste Communie gaan doen. 
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben 
ontvangen, dan kunt u uw zoon of dochter nog 
aanmelden bij Christianne Marcelis-van Acker 
(0318 418 347; marcelis.vanacker@hetnet.nl). We 
starten begin januari met de voorbereidingen, dus 
aanmeldingen graag uiterlijk 14 dec. a.s doorgeven. 

H. Vormsel 
Op zondag 21 juni 2015 zal het sacrament van het 
H. Vormsel worden toegediend in de Johannes de 
Doperkerk in Wageningen. Kinderen met de leeftijd 
tussen 11 en 14 jaar worden uitgenodigd om mee te 
doen aan de voorbereiding op het H. Vormsel, die 
gezamenlijk met Wageningen wordt gedaan. Op 
vrijdag 16 januari 2015 om 19.30 uur is er een 
informatieavond voor vormelingen en hun ouders 
in de parochiezaal van de Johannes de Doperkerk in 
Wageningen. Aanmelden per e-mail bij het 
vormselteam (vormsel.wageningen@gmail.com). 
Nadere informatie bij Christianne Marcelis-van 
Acker (tel: 0318 418 347). 

Mededelingen 
Verhuisd 
 dhr. T. Scholten, van Heerdlaan 22 naar Generaal 

Foulkesweg 197, 6703 PG Wageningen, 
0317 472 197 

Nieuw ingeschreven 
 fam. Van Oorschot-Willems, Commandeursweg 

140, Bennekom 
 fam. Aveskamp, Everlaan 21, 6705 DH 

Wageningen-Hoog. 
Overleden 
 Mevrouw Nel Janse-van Diepen, Ericapark 20 
 23 november 2014; zij is 85 jaar geworden. 
 Mevrouw Riet Heestermans- Mühren, Van 

Rouwenoortstraat 13, 1 december 2014, 84 jaar 
  

mailto:marcelis.vanacker@hetnet.nl
mailto:(vormsel.wageningen@gmail.com).
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Melania Zuid-West Veluwe 
We hebben als werkgroep een nieuw project 
geadopteerd! Productie en verkoop van bezems. 
Doel: verkrijgen van inkomen en verhogen van 

sociale status. 
Geld nodig voor: Aanschaf grondstoffen en 

gereedschap. Twintig vrouwen zullen het 
eerste half jaar 2.000 rp verdienen (nu 24 
euro) wat daarna kan oplopen tot 
3.000/4.000 roepies. Daarnaast zijn ze 
eigenaar van het project en lid van de 
federatie. 

Waar: Vaipur village, Tamil Nadu, Thiruvannamalai 
district (India) 

Project:  nummer: AZ-IN-9/E; het is een project dat 
eenmalig wordt gefinancierd door Melania 
Zuid-West Veluwe. Achtergrondinformatie 
kunt u vinden op: 
www.melania.nl/productie-en-verkoop-van-
bezems 

Marianne Albers (Wageningen), Agaath Bosdriez 
(Veenendaal) en Marian Bolscher (Bennekom) 

Seniorenpastoraat van 18 november 
Op de website staat een verslag van een van de 
deelnemers met een aantal foto’s: zie 
http://bit.ly/1tgntZW. Onderwerp van deze ochtend 
was eenzaamheid en verdriet. Liesbeth ter Elst 
heeft op deze morgen op een hele goede manier dit 
onderwerp ter sprake gebracht. Van de 37 
aanwezigen, die allen 80 jaar en ouder zijn, kwamen 
ook een aantal “tips” naar voren hoe om te gaan 
met oud zijn en eenzaamheid. 
 ‘Oud worden zonder het te zijn’ is hét boek over 

hét onderwerp van de 21ste eeuw. Het belicht 
onze levensloop van alle kanten – van biologie 
en geneeskunde tot zorg en maatschappij. 
Geschreven door Rudi Westendorp 

 De stichting “VIER HET LEVEN”. Houdt u van 
theater, film of musea en is het voor u niet 
gemakkelijk een activiteit buiten de deur te 
ondernemen. Neem dan contact op met “Vier 
het Leven” 0355 245 156 tussen 9 en 12.00 uur. 
Vier het Leven organiseert culturele activiteiten 
voor ouderen onder het motto: “samen uit, 
samen genieten” 'De initiatiefnemers koesteren 
de ambitie om alle ouderen in Nederland de kans 
te geven regelmatig samen met een vrijwilliger 
een avond uit te gaan! Met voldoende steun van 
fondsen, donateurs, bedrijven en gemeenten kan 
Vier het Leven dit mogelijk maken.' Verder 
informatie op www.4hetleven.nl of e-mail: 
info@4hetleven.nl. Adres: Regentesselaan 20-26, 

1217 EG Hilversum. Els Mattijssen en Trees 
Wopereis hebben goede ervaringen hiermee. 

 Om meer mobiel te zijn: de Valys (www.valys.nl) 
en de Regiotaxi (www.regiotaxigelderland.nl). 

 De Broekakker heeft verschillende activiteiten 
o.a. het koortje van Ans de Wit en Marijke 
Harmsen; ook het gebruiken van een warme 
maaltijd is mogelijk. 

 Gymnastiek voor ouderen. Mien Verkerk weet er 
meer van. 

 Zelf initiatief nemen. Stap over de drempel om 
de ander te bellen voor koffiedrinken bij elkaar 
en kijk rond in je omgeving. 

In deze ochtend die afgesloten werd met een 
heerlijke lunch(verzorgd door Guus Mosch, Agnes 
Gielink, Gerda Rijsemus en Marianne van Oostrum) 
zijn er al een aantal afspraken onderling gemaakt. 

Marianne Thie, Brigit Kaptein, Mieke de Heij en 
Marian Bolscher 

Seniorenpastoraat 
Op 18 november vierden de senioren van onze 
geloofsgemeenschap hun halfjaarlijkse samenzijn.  
Om half elf werden we door Marian Bolscher, Birgit 
Kaptein, Mieke de Heij en Marianne Thie welkom 
geheten met koffie en thee en een koekje, waarna 
Liesbeth ter Elst met ons sprak over ‘Eenzaamheid’. 
Liesbeth ter Elst is geestelijke verzorgster en kennen 
we van haar voorgaan in onze zondagse vieringen, 
van tijd tot tijd. 
Eenzaamheid, als een zwaar onderwerp werd het 
ons aangekondigd. Maar onze geesten waren nog 
lenig genoeg om er levendig mee om te gaan. Dit 
hoeft u niet te verbazen. Op onze leeftijd heeft 
ieder van ons zo zijn ervaring daarmee. Met die uit 
te spreken, waarbij Liesbeth ons goed op gang 
bracht met haar voorbeelden en gerichte vragen, 
hielpen we elkaar en luchtten we ons gemoed. 
Relatief velen van ons kennen de letterlijke 
eenzaamheid als een partner ons ontvallen is. Dan 
maakt het veel uit of je kinderen hebt of anderszins 
een grote familie. Bijvoorbeeld als je de oudste bent 
van een gezin met tien kinderen die allemaal nog in 
leven zijn, of de jongste en enige overlevende. Maar 
mogelijk kennen we ook de emotionele eenzaam-
heid. Het gevoel er alleen voor te staan, zonder dat 
iemand je de hand reikt. Een praktische handreiking 
kregen we ook onder meer van Trees. De stichting 
Vier het Leven, die ouderen in een klein gezelschap 
begeleidt bij theaterbezoek en dergelijke, verzorgd 
van deur naar deur. Marian Bolscher zal in ons 
NieuwSBlad daarover meer informatie verschaffen. 
Aan het eind van het gesprek las Liesbeth het 
gedicht ‘Voetstappen in het zand’: “Ik droomde eens  

http://www.melania.nl/productie-en-verkoop-van-
http://bit.ly/1tgntZW
http://www.4hetleven.nl
mailto:info@4hetleven.nl
http://www.valys.nl
http://www.regiotaxigelderland.nl
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en zie/ik liep aan ‘t strand bij lage tij/ ik was daar 
niet alleen/ want ook de Heer liep aan mijn zij…” U 
kunt het verder lezen op internet: 
tinekederaat.blogspot.nl/2012/06/voetstappen-in-
het-zand.html 
Zoals gewoonlijk sloten we het samenzijn af met 
een lunch waarop de soep met balletjes, zoals onze 
moeders die maakten, een heerlijke nostalgische 
ervaring uitmaakt. Dankbaar tot een gemeenschap 
te mogen behoren die dit mogelijk maakt. 

Timo Harmsen 

ALLES IS LUCHT? 
over het boek Prediker 
en moderne kunst 

 

 
Henri Matisse, Capucines à <La danse> I 

Metropolitan Museum of Art, New York, 1912 
 

Alles is lucht? over het boek Prediker 
geen oog wordt verzadigd van zien, 

geen oor wordt vervuld van horen… (Pred. 1,8) 
De zoektocht naar de zin van het leven in het boek 
Prediker laat zich lezen als eigentijdse literatuur. Hij 
onderzoekt alles en stelt vast dat ons leven vluchtig 
is als lucht. Ze is er als adem of wind, maar tegelijk 
is ze ongrijpbaar. Op voorhand is het niet duidelijk 
wie beter af is: de wijze of de dwaas, de arme of de 
rijke, de knecht of de koning? 
Prediker stelt vragen die geen simpel antwoord 
vinden. Hij laat je dieper doordenken over tijd en 
eindigheid, wijsheid en zotheid, recht en onrecht, 
over betrokken zijn en de betrekkelijkheid daarvan. 
De hoofdstukken vormen bij Prediker geen 
afgerond geheel, ze roepen beelden en vragen op 
om te overwegen en doordenken. De begeleider zal 
sommige begrippen verhelderen en plaatsen in een 
brede kader. 
De beeldende kunst die wordt getoond zet 
eveneens aan tot verstilling en meditatie bij het 

leven. Daarbij wordt recht gedaan aan de titel: 
‘Alles is lucht?’ Kunst, die een mens lucht geeft én 
luchtig genoeg om op adem te blijven én vluchtig in 
de zin van nooit helemaal te doorgronden.  
Kortom: een cursus waarin je veel wordt aangereikt 
en wordt uitgedaagd je ziel te verrijken… Ook dat is 
en geeft uiteindelijk: lucht! Ieder die zich wil 
verdiepen in bijbel en moderne kunst, is van harte 
welkom. Je hoeft geen kennis van bijbel of kunst te 
hebben; een open geest en belangstelling is genoeg. 
Werkwijze 
In zes bijeenkomsten zoeken we naar de wijsheid 
van Prediker in relatie tot ons leven. We horen en 
bespreken de teksten en kijken naar moderne 
kunst. De kunst is geen illustratie bij de tekst. Ze 
biedt haar eigen insteek en laat je nieuw en anders 
kijken naar de tekst en je eigen leven: meditatief en 
interactief. 

De inspiratie van Vincent van Gogh 
Kloosterdag in abdij Koningsoord 
Vincent van Gogh was een gedreven schilder en een 
rusteloos zoeker. Zijn kunst heeft verschillende 
bronnen. Je kunt denken aan zijn liefde voor 
mensen en aandacht voor natuur: zaaier en 
aardappeleter, zonnebloem en sterrennacht. Vind 
je in zijn kunst sporen van christelijke spiritualiteit? 
Welke rol speelt zijn liefde voor zenboeddhisme en 
waaraan kun je dat herkennen? Of is hij louter 
geïnteresseerd in vorm en kleur, natuur en leven?  

 
Zijn er raakvlakken tussen Vincent van Gogh en de 
wijsheid van Prediker. Toch kijken we vooral naar 
de kunst van Vincent van Gogh. We luisteren naar 
fragmenten uit zijn brieven en zoeken zijn bronnen 
van inspiratie. Belangrijker dan het achterhalen van 
de inspiratie van Vincent van Gogh, is de inspiratie 
die hij ons geeft. Wat vind je inspirerend in de kunst 
van Vincent? Wat raakt jou in zijn werk?  
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Naast inleiding en toelichting is er ruimte voor stilte 
en meditatie in gezamenlijk kijken en interactieve 
uitwisseling. We zullen als gasten van de abdij 
deelnemen aan middaggebed en vespers. 

Praktische gegevens 
bij “Prediker en moderne kunst” 
Begeleiding: Ben Piepers 
Waar: 
 Wageningen: In Jozefschool, Dolderstraat 58. 

Woensdagavond 19.30-22.00 uur; 14 en 28 
januari, 11 februari, 4, 11 en 25 maart. 

 Bennekom: Parochiezaal Maria Virgo Regina, 
Heelsumseweg 3. Donderdagmorgen 9.30-12.00 
uur; 15 en 29 januari, 12 februari, 5, 12 en 26 
maart. 

Kosten:  € 30 voor zes bijeenkomsten 
Aanmelding: vóór 4 januari 2015 bij 
 Nettie Oegema (Bennekom), n.oegema@online.nl 
 Inge Engels (Wageningen), inge-engels@live.nl 
 
bij “De inspiratie van Vincent van Gogh” 
Deelname: deelname is open voor ieder die 

belangstelling heeft. 
Waar: Abdij Koningsoord (Arnhem / 

Oosterbeek), Johannahoeveweg 79, 
6816 VG Arnhem 

Wanneer: dinsdag 21 april 2015, 10.00 – 17.30 
uur (ontvangst vanaf 9.30 uur) 

Informatie: Ben Piepers benpiepers@gmail.com 
tel. 0317 426 225 

Kosten: De kosten voor deze dag zijn € 20 pp 
Aanmelden:  vóór 1 april 2015 (de aanmelding voor 

de kloosterdag is apart van de cursus 
Prediker) bij: 

 Nettie Oegema, n.oegema@online.nl 
 Inge Engels, inge-engels@live.nl 

Kort verslag MVR locatieraad 
Advent is begonnen en we bereiden ons 
langzamerhand voor op de kersttijd. Nu zijn de 
dagen nog donker, maar een mooie tijd komt eraan. 
Een Licht is geboren. Een tijd dat we even bij 
kunnen komen van alle gebeurtenissen, een stukje 
bezinning over wat geweest is wat nog komen gaat. 
Zoals: 
1. Op 9 november is er na de viering uitleg gegeven 
over het besluit van de Titusviering op de 5de 
zondag (en daardoor dus geen viering in 
Bennekom), en in dit specifieke geval de 1e Advent. 
Deze uitleg werd gedaan door Thom Verlinden 
(vice-voorzitter zTB parochiebestuur) en Guido 
Dieteren. Er was een grote opkomst en veel 
discussie. Er is een begin van wederzijds begrip 

gevormd, hoewel vooralsnog het besluit als 
dusdanig blijft. 
2. Op 30 november was er dus geen viering in 
Bennekom. In plaats daarvan is ’s middags een 
presentatie gegeven over de MOV-projecten in 
Bolivia, tevens werd de eerste Adventskaars 
ontstoken. Hans Egberts hield een fraai betoog en 
liet vele foto’s zien. Afsluitend was er verkoop van 
typisch Boliviaanse producten gemaakt door de 
meisjes en jongens van de diverse Casa’s te Bolivia. 
Een zeer interessante middag, met een hoge 
opkomst. En daarmee voor Bennekom een mooie 
aanvang van de Adventstijd. 
3. Op 4 januari a.s. nodigt de MVR locatieraad U 
van harte uit voor onze MVR nieuwjaarsbijeen-
komst in onze kerk. Wij willen dan met U het glas 
heffen voor een voorspoedig jaar voor onze 
geloofsgemeenschap. Deze bijeenkomst is direct na 
de zondagochtendviering. 

De MVR locatieraad 

Het koorbeleid van de Titus Brandsma 
parochie 
Het beleidsstuk m.b.t. tot de koren van de Titus 
Brandsma parochie is nu vrijgegeven. Sinds het 
tweede kwartaal van 2014 is hier al discussie over, 
zijn dirigenten(s) geraadpleegd, zijn voorstellen ge-
schreven (door dirigenten(s)) en is er binnen het 
bestuur en pastoraal team van de Titus Brandsma 
uitvoerig gediscussieerd. Directe aanleiding om een 
beleid op te stellen voor de koren in de parochie is 
het totale budget dat jaarlijks nodig is om de koren 
te kunnen voorzien van professionele dirigenten en 
begeleiders. In 2013 was dit méér dan € 80.000. Dit 
budget is niet langer structureel beschikbaar. Er is 
nu nog maar zo’n € 40.000 beschikbaar om 
dirigenten(s) en organisten te betalen. 
Aanvankelijk werd beoogd om een nieuw koor-
beleid op 1 juli 2014 te laten ingaan, in samenhang 
met de reductie van het aantal vieringen. De 
zorgvuldigheid en complexiteit van het vraagstuk 
maakte het noodzakelijk meer tijd te nemen voor 
het proces, waarmee de invoerdatum werd 
verschoven naar 1 januari 2015. 
Omdat de huidige koren in de parochie sterk 
locatie-gebonden zijn, is er allereerst een oplossing 
gezocht via locatiegericht beleid. Vanuit een 
financieel kader is het theoretisch mogelijk per 
locatie een budget te bepalen. Dat zou er toe leiden 
dat de financiële ruimte voor de koren in 
Oosterbeek, Renkum, Wageningen, Ede, Veenen-
daal en Rhenen drastisch zou moeten worden 
beperkt (rekenkundig is er in Ede, Wageningen en 
Oosterbeek ruimte voor ruwweg één betaalde  

mailto:n.oegema@online.nl
mailto:inge-engels@live.nl
mailto:benpiepers@gmail.com
mailto:n.oegema@online.nl
mailto:inge-engels@live.nl
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dirigent, in de overige genoemde plaatsen minder 
dan één). De bestaande koren met betaalde musici 
in deze gemeenschappen hebben dan geen of 
vrijwel geen perspectief. Daarom is ook een locatie-
overstijgende insteek onderzocht. Dan is het wel 
mogelijk perspectief te bieden voor behoud van 
diverse zangstijlen ondersteund door professionele 
musici. 
Momenteel kent de Titus Brandsmaparochie een 
grote hoeveelheid zangstijlen. Die wil men 
behouden. Daarbij gaat het om de volgende 
zangstijlen: 
• Gregoriaans; 
• Latijn meerstemmig; 
• Nederlandstalig meerstemmig (‘klassiek’); 
• Nederlands- en Engelstalig meerstemmig 

(‘modern’); 
• Jongerenrepertoire; 
• Kinderrepertoire. 
Doel is om de bovengenoemde zes zangstijlen te 
handhaven. Per zangstijl is er budgettair ruimte 
voor één professionele dirigent. Het is hiermee de 
bedoeling uit de bestaande koren zeven nieuwe 
parochiekoren te vormen (per zangstijl één, en 
twee kinderkoren). Deze nieuwe koren: 
• repeteren bij voorkeur op een centraal gelegen 

locatie binnen onze parochie; 
• worden met voorrang ingeroosterd in het 

rooster van vieringen binnen de parochie (ca. 2 
keer per maand, gregoriaans en jongerenkoor 
één keer per maand, kinderkoren minder vaak); 

• zijn zowel qua samenstelling als qua inzet in 
vieringen locatie-overstijgend. 

Afhankelijk van het totaal aantal vieringen binnen 
de Titus Brandsma en bij evenredige verdeling zou 
de zangstijl (en dus parochiekoor) Nederlandstalig 
klassiek en Nederlandstalig modern elk 1 keer in de 
ongeveer 5 maanden in Bennekom komen zingen. 
Voor de overige zangstijlen (parochiekoor) minder 
vaak. Het is derhalve belangrijk dat de Bennekomse 
koren in stand blijven, anders hebben we veel 
zondagen zonder liturgische omlijsting. 
Naast bovengenoemde nieuwe koren zijn er 
bestaande locatiekoren die zonder betaalde leiding 
werken (denk hierbij aan Arsis, of Laudenkoor). 
Zangers uit deze koren kunnen besluiten in één van 
de nieuwe koren te gaan zingen of te blijven zingen 
in het bestaande locatiekoor. Er ontstaat hiermee 
onderscheid tussen zogeheten parochiekoren 
(locatie-overstijgend) en locatiekoren (bij één 
locatie behorend). De faciliteiten die nodig zijn voor 
deze koren – zowel parochiekoren als locatiekoren 
– worden door Titus Brandsma ondersteund. 
Met de beoogde dirigenten en organisten van de 
nieuwe koren wordt half december 2014 overleg 
gevoerd om diverse praktische punten voor de 
invoering door te nemen. Het rooster voor de koren 
zal ingaan op zondag 1 februari 2015. De repetities 
starten vanaf 19 januari 2015. Iedereen die in een 
nieuw koor wil zingen, kan zich hiervoor aanmelden 
via het emailadres koren@pztb.nl. 

De consequenties voor onze Bennekomse koren 
worden nog tussen locatieraad en de dirigenten(s) 
en koren besproken. Hierover hoort u later meer. 

De MVR locatieraad 

Overzicht van de op te richten parochiekoren 
 

Stijl Dirigent Organist Repetitielocatie Repetitieavond 
Gregoriaans Ronald de Haan Jan van Laar Rhenen Dinsdag 

Latijn meerstemmig Ronald de Haan / 
Gerard Rutjes 

Jan van Laar / 
Regina van de Berg Wageningen Woensdag 

Nederlands 
meerstemmig 

(‘klassiek’) 
Rineke Hoens Dick van der Meer Wageningen Dinsdag 

Nederlands / Engels 
meerstemmig 

(‘modern’) 
Ria Aukes Combo Veenendaal Woensdag 

Jongerenrepertoire Simon de Jong Combo Ede Vrijdag 
Kinderrepertoire Simon de Jong n.v.t. Ede Vrijdag 
Kinderrepertoire Gertie Savelkoul n.v.t. Bennekom Vrijdagmiddag 

 
 

 
  

mailto:koren@pztb.nl
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Een mooie Sint Maarten optocht 
Afgelopen 11 november was het weer zover. De 
Sint Maarten optocht. Het was fantastisch weer en 
de kinderen kwamen in groten getale naar de kerk 
voor het oefenen van de liedjes. Na het oefenen 
was het al donker buiten en trok de enorme stoet 
mensen, onder leiding van Sint Maarten te paard en 
vergezeld door een heel leger ridders en 
jonkvrouwen, door de straten van Bennekom. Het 
was een hele lange stoet kinderen die vrolijk 
zingend met hun mooi verlichte (zelfgemaakte) 
lampionnetjes achterelkaar liepen. Bij het Papenpad 
hadden we mooi uitzicht op de fakkels en de 
vuurkorven naast de poort van Amiens. Daar werd 
het verhaal van Sint Maarten nagespeeld. Na afloop 
werden er pannenkoeken in de vorm van de mantel 
van Sint Maarten uitgedeeld. Deze werden vrolijk 
gedeeld met een naaste naar het voorbeeld van Sint 
Maarten. Al met al dus een zeer geslaagde tocht. De 
peuter/kleuter werkgroep wil graag alle vrijwilligers 
bedanken die hier aan hebben bijgedragen en 
natuurlijk ook alle enthousiaste lopers! Tot volgend 
jaar! 
 

Iets voor U? 
Bedankt: 
Een warm bedankt voor: 
• Namens de schoonmaakgroep. 

Anja Kronenberg en haar moeder 
(Mevr. Peters): bedankt voor de 
járenlange schoonmaak van de 
zaaltjes. Jullie deden dit zelfs twee 
maanden per jaar! Een groot verlies voor de 
schoonmaakploeg. Dank voor jullie tip-top zorg. 

• Ook namens de schoonmaakgroep: grote dank 
aan Jos en Willemien de Groot. Jullie werk was 
altijd heel zorgvuldig en secuur. Veel dank 
hiervoor. Gelukkig blijft Willemien wel de voor-
raad bijhouden van de schoonmaakmiddelen. 

• We danken Gerda van Raan die jarenlang zelf 
parochiewacht is geweest en daarna de coördi-
natie is blijven doen. Zij stopt hier nu mee. 
Bedankt voor je accurate werk. De coördinatie 
komt in handen van Truus Appelman-Komen. 

Werkgroep Attent op talent 
(Marian Bolscher, Truus Appelman, 

José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 
 
 
 
 

Collecteopbrengsten okt-nov 2014 
Datum 
viering 

Eigen 
kerk 

2de 
collecte Doel 2de collecte 

12 okt 116,25 99,10 
UAF (studie en werk 
voor hoger opgeleide 

vluchtelingen) 

19 okt 57,65 111,40 Missio Wereld 
Missie maand 

26 okt 147,87 121,85 Manege zonder 
drempels 

2 nov 268,55 177,45 Stichting Thomas 
More 

9 nov 132,50 148,90 Caritas 

16 nov 92,01 78,80 
Nationale 

Jongerenwerk 
Bisdom 

23 nov 84,80 100,11 De Zonnebloem 
Totaal 899,63 837,61  

 
Hartelijk dank voor uw bijdragen.  
We hebben een bedankje ontvangen van CORDAID 
voor de opbrengst van de collecte voor de 
vluchtelingen Zuid Sudan. 
Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- Op 7 december wordt voor onze eigen Caritas in 

Bennekom gecollecteerd. 
- Zondag 14 december is speciaal gewijd aan 

Solidaridad. Solidaridad is actief in Zuid Amerika 
en richt zich vooral eerlijke handel, uitwisseling en 
dialoog ter ondersteuning van kleine boeren en 
arbeiders. 

- Op 21 december is de collecte bestemd voor een 
project van CORDAID voor de ondersteuning van 
zwangere tieners en jonge moeders. 

- Tijdens de kerstdagen op 24 en 25 december zijn 
de opbrengsten van de 2de collectes bestemd voor 
de ondersteuning van ons eigen MOV project in 
Bolivia en voor activiteiten van Solidaridad. 

- Op zondag 27 december is de collecte bestemd 
voor het inloophuis in Wageningen. 

- Op oudejaarsavond collecteren we voor het 
Hospice Bennekom van Opella. 

- Op 4 januari is de collecte voor ISOFA, een nieuw 
opgerichte organisatie voor schuldhulpverlening 
van de gezamenlijke kerken in Wageningen. Het 
geld van de collecte is wordt gebruikt voor de 
kosten van de oprichting van de organisatie. Onze 
parochiaan Ad van Oostrum is actief in deze 
organisatie. 

- Op 11 januari collecteren we in navolging van een 
initiatief van andere geloofsgemeenschappen 
binnen de Zalige Titus Brandsma parochie voor  
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ZOA, een Christelijke hulporganisatie die vluchte-
lingen uit Syrië opvangt en ondersteunt. 

- Op zondag 18 januari vieren we gezamenlijk de 
Eenheidszondag in de Brinkstraatkerk; bij deze 
viering wordt voor een speciaal project van één 
van de kerken gecollecteerd. 

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

Jongerenkoor Sint Antonius zoekt 
nieuwe leden 
Het Jongerenkoor Sint Antonius is altijd op zoek 
naar nieuwe leden die ons koor kunnen komen 
versterken. We zingen ongeveer 1 keer per maand 
in de Sint Antoniuskerk te Ede, maar ook geregeld 
op andere locaties. Verder gaan we samen op kamp 
en doen we elk jaar mee aan het jongeren-
korenfestival in Rijsbergen. 
Dus ben jij tussen de 13 en 30 jaar en houd je van 
zingen en gezelligheid? Dan nodigen we jou van 

harte uit om een keer mee te komen oefenen bij 
ons koor. We repeteren elke vrijdagavond van 
20:00 tot 22:00 uur in de Sint Antoniuskerk, 
Stationsweg 112 te Ede. Daarna is er altijd nog 
ruimte voor gezelligheid in onze eigen kelder. 
Op 24 december zingen we tijdens de kerstnachtmis 
om 20:30 uur in de Sint Antoniuskerk in Ede. We 
zullen verschillende liederen ten gehore brengen, 
zoals bijvoorbeeld Stille nacht, Niemand kan de 
vrede vrezen, Joy to the world en O holy night. Dus 
als je liever eerst een keer komt luisteren, zijn jullie 
ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te 
zijn. 
Je kunt ons ook altijd mailen of even op onze 
facebook kijken. Hopelijk tot ziens! 

Jongerenkoor Sint Antonius 
jksintantonius@hotmail.com 

https://www.facebook.com/jk.sintantonius 

 

 ____________________________ KERK EN SAMENLEVING _____________________________  
 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurde 
Maandag 3 november. Een presentatie over 
Cholesterol en Diabetes. Deze wordt verzorgd door 
Gerrie de Geer van Remedica 50+ educatie. Er 
waren 35 dames en Gerrie gaf een heel inzichtelijke 
en humoristische lezing over cholesterol en 
diabetes in relatie tot hart en bloedvaten. Zelf is ze 
al 20 jaar voorzitter van het K.V.G. bij haar in de 
buurt. Ze komt uit “de zorg” en is nu met pensioen, 
zelden zo druk gehad als nu. Een op de 8 mensen in 
Nederland heeft een te hoog cholesterol. D.w.z. een 
te hoge waarde van het slechte cholesterol, LDL. 
Hoger dan 2,5 mmol/l; bij 6,5 mmol/l of hoger zijn 
er medicijnen nodig. Dan zijn er de triglyceriden, 
ook een onderdeel van cholesterol, zij versnellen 
aderverkalking, moet ook niet teveel van aanwezig 
zijn. Het HDL, een goed onderdeel van de choles-
terol mag rustig hoog zijn, 5,5-6,5 mmol/l is juist 
prima. Het HDL vangt namelijk ook het slechte 
cholesterol weg. Cholesterol hebben we echter wel 

nodig voor ons lichaam. Het wordt via de lever 
gebruikt voor de spijsvertering, als gal, en verder 
hebben we cholesterol nodig voor de vorming van 
diverse hormonen. De slechte cholesterol onder-
delen geven schade aan hart en bloedvaten, 
vorming van plaques, ontstekingen van vaten en 
vernauwingen in de vaten met als gevolg ook weer 
loslatende deeltjes, die verstoppingen en infarcten 
van hart en hersenen kunnen veroorzaken. 
Ouderdoms-leefstijl suikerziekte is ook een risico-
factor voor onze vaten. Ze verzwakt de conditie van 
onze vaten aanzienlijk. Hoge bloeddruk is ook een 
gevaar, laat die ook door uw huisarts regelmatig 
controleren. Wat u o.a. kunt doen. Stress en heftige 
emoties zoveel mogelijk vermijden. Uw voedings-
patroon aanpassen, ruwe vezels eten, groente en 
fruit (vraag arts bij diabetes), bruin brood, bruine 
rijst, niet teveel vlees, en dan liefst van dieren die 
zelf veel hebben kunnen bewegen. Voorts kunt u 
vette vis eten, uit noordelijke, koude gebieden. 
Minstens 2 maal per week. Makreel, kabeljauw, 
haring, zalm bijv. Ik zie u bij de viswinkel! Noten 
kunt u eten en dan bij voorkeur rauwe zoals 
walnoten. Gebruik geen volle melkproducten en 
geen palmolie, wel olijfolie, zonnebloemolie, 
raapzaadolie, maar let wel, dat olie bij verwarming 
meer verzadigde, slechte vetten ontwikkelt. 
Bewegen is prima, zo’n 20 minuten per dag en als u 
wat overgewicht hebt is langzaam afvallen ook 
goed, zowel i.v.m. suikerziekte, als cholesterol. De 

mailto:jksintantonius@hotmail.com
https://www.facebook.com/jk.sintantonius
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tussendoortjes hebben als het koekjes of gebakjes 
zijn nl. transvetten, ook al niet goed. Laat regel-
matig uw bloeddruk controleren. Een glaasje wijn 
per dag kan prima. Ja en dan net rond Sinterklaas 
en Kerst is dit niet zo’n populair advies, alhoewel, 
de goede voornemens voor 2015 krijgen zo 
misschien weer vorm. Geniet vooral, dat is ook erg 
goed voor de mens en niet streng gaan zitten 
stressen. Gewoon een rustige vriendelijke aanpak 
bijv. in stappen. Ik wens u veel succes! 
Op 23 november jl. is ons K.V.G. lid Nel Janse-van 
Diepen op 88 jarige leeftijd overleden, zij was al 22 
jaar lid van onze vereniging. 
Op 1 december jl. is overleden op de leeftijd van 84 
jaar ons lid Riet Heestermans-Mühren, zij was 41 
jaar lid van onze vereniging. 
Maandag 1 december: Sint Nicolaas-avond.  

Sint doet elk jaar wel wat stof opwaaien, 
Maar zo hoog als de discussies dit jaar oplaaien! 

Erger dan een herfststorm, 
Wat is nu nog de norm? 

Wordt Piet wit, geel of blauw, 
Sint staat nu wel in de kou. 

Moet hij daags tevoren al zijn Pieten ontslaan? 
Dan zullen alle schoentjes leeg blijven staan. 

Sowieso geen cadeautjes voor al die volwassen 
lummels, 

Die zich op zijn kinderfeestje gedragen als pummels 
Sint wil de discussie wel aan, 

maar blijft dit jaar op de oude voet verder gaan. 
Hij wenst jullie een vrolijk feest, 
Zoals dat al eeuwen is geweest. 

Wat er te gebeuren staat 
Maandag 15 december, kerstavond. 
Deze avond vindt plaats in "Villa Erica" op de 
Heelsumseweg. Hier komt de heer S. de Vries een 
lezing verzorgen over het thema: Moeder Maria. 
Tussendoor zullen er kerstliederen gezongen 
worden. De avond wordt verzorgd door de dames 
van wijk 2 o.l.v. Willemien de Groot. Let op! Plaats: 
Gebouw "Villa Erica" Aanvang: 19.00 uur, inloop 
met koffie of thee vanaf 18.30 uur 
Maandag 5 januari 2015. Let u op dames deze keer 
is onze nieuwjaarsbijeenkomst ’s middags. Koffie, 
vanaf 13.30 uur in onze parochiezaal en Klaas 
Postma geeft een lezing over de diverse basilica’s, 
o.a. in Rome. Aanvang lezing 14.00 uur. We sluiten 
af met een hapje en drankje op het nieuwe jaar. 
Maandag 2 februari: Creatieve middag met Lia, 
Toos en Marian. Koffie vanaf 13.30 uur. Aanvang 
14.00 uur. 
Wilt u vast de datum van ons reisje voor het 
komende jaar in uw agenda zetten, informatie volgt 
in het nieuwe jaar, de datum is donderdag 16 april. 

Rest mij u een Zalig Kerstfeest te wensen en een 
Gelukkig Nieuwjaar, namens ons hele bestuur, 

Gea Kleipool 
 

 
 

Bridgedrive ten bate van MELANIA 
 
De bridgedrive wordt georganiseerd door leden van 
de Melania werkgroep van het KVG Bennekom. 
Datum: maandag 26 januari 2015 
Plaats: RK Kerk Bennekom 
 Heelsumseweg 3  
Tijd: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur) 
Kosten: € 15 per paar. 
Doel: Melania steunt vrouwenprojecten in de 

derde wereld. De opbrengst van deze 
drive komt rechtstreeks ten goede aan 
deze projecten. Informatie hierover wordt 
gegeven vóór aanvang van de drive en 
kunt u vinden op het internet 
www.melania.nl. 

In de 2 zalen is ruimte voor maximaal 28 paren. 
 

                 
 
Voor aanmelden en informatie kunt u contact 
opnemen met: 
 Marialda Kuin, 0318 610 078, a.kuin80@upcmail.nl 
 Ine Nelissen, 0318 413 455, inenelissen@chello.nl 

Kerstpakketten voor afgewezen 
asielzoekers 
Stichting Vluchteling Onder Dak organiseert dit jaar 
in de week voor kerst weer een bijeenkomst voor 
haar cliënten in het Kerkelijk Inloopcentrum in 
Wageningen. Het gaat om asielzoekers die in eerste 
instantie zijn afgewezen en die in afwachting zijn 
van de afhandeling van hun verdere juridische 
procedure of die zich voorbereiden op een 
terugkeer naar hun land van herkomst. Voor deze 
mensen geldt dat zij geen aanspraak kunnen maken 
op opvang door de overheid. Zij staan letterlijk op 
straat zonder verdere middelen van bestaan. 
Om te voorkomen dat zij gedurende die periode op 
straat zwerven biedt Vluchteling Onder Dak in de 
regio Wageningen op bescheiden wijze hulp. Wij 
bieden juridische ondersteuning, verstrekken 
leefgeld, regelen onderdak, waarborgen de toegang 
tot medisch noodzakelijke zorg en onderwijs voor 
leerplichtige kinderen. 

http://www.melania.nl
mailto:a.kuin80@upcmail.nl
mailto:inenelissen@chello.nl
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Om de kerst ook voor onze cliënten een lichtpuntje 
te laten zijn, willen wij ze voorzien van een extra 
pakket met eerste levensbehoeften. Momenteel 
begeleiden we 15 alleenstaanden en 5 gezinnen 
met kinderen. U kunt ons helpen door een gift over 
te maken op rekeningnummer NL 82 INGB 0007 
5346 68 ten name van Fonds Vluchteling Onder 
Dak. Voor een alleenstaande willen we een pakket 
samenstellen ter waarde van 20 euro en voor 
gezinnen van 50 euro. Alle bijdragen zijn dus van 
harte welkom. 
Wij doen dit werk niet tevergeefs. In de afgelopen 
twee jaar kregen dertien van onze cliënten alsnog 
een verblijfsvergunning en zijn meerdere cliënten 
begeleid bij hun terugkeer. Helpt u ons mee om hen 
die nu nog in grote onzekerheid verkeren over hun 
toekomst in deze donkere dagen te ondersteunen? 
Voor meer informatie: 
Stichting Vluchteling Onder Dak, 0317 450 140, 
info@vodwageningen.nl, www.vodwageningen.nl 

Kerstconcert door COV-Bennekom 
De Christelijke Oratorium Vereniging Bennekom 
voert op zaterdag 20 december 2014 een kerst-
concert uit in de Oude Kerk, Dorpstraat 45 in 
Bennekom, aanvang 15.00 uur. Het concert heeft 
een afwisselend programma met het spannende 
maar toegankelijke Gloria en Te Deum van John 
Rutter (geboren 1945) en enkele prachtige bekende 
stukken uit de Messiah van Händel (geboren 1741). 
Twee Christmas Carrolls die samen met het publiek 
worden gezongen maken de kerstsfeer compleet. 
Het concert staat onder leiding van dirigent Mark 
Lippe en wordt begeleid door orgel (Elly Meijer) en 
een klein blazers-en-slagwerk ensemble van OBK. 
Kaarten (€ 12,50 of € 10 met CJP) zijn te verkrijgen 
bij Boekhandel Novita, Dorpstraat 41 in Bennekom, 
via covbennekom@gmail.com of aan de zaal. 
 

Vrijwilligers gevraagd 
Dag beste mensen, 
Zoals jullie waarschijnlijk weten is er maandelijks 
een Woord- en Communieviering in de Berinchem-
zaal van het gebouw Walraven, Opella. Daar komen 
bewoners van de huizen Walraven beneden 
(dementerenden) en boven (oud Berinchem-
bewoners), en van de gebouwen Cornelie en 
Baronie en de Breukelderhof. Er zijn nu twee 
vrijwilligers die bewoners halen en brengen. Dat is 
eigenlijk te weinig, want als er iemand een keer niet 
kan dan is er slechts één en dat is belastend. Op dit 
moment is er familie van een bewoonster van 
Walraven die altijd meekomt naar de viering, maar 

dat is natuurlijk niet structureel en dus kun je daar 
niet vast op rekenen. Dan komt nu de vraag: is er in 
jullie gemeenschap iemand die een helpende hand 
kan en wil uitsteken bij deze vieringen. Deze vinden 
doorgaans plaats op de 2de zaterdag van de maand 
om 16.00 uur. Vanaf 15.15 uur zijn de andere twee 
vrijwilligers meestal aanwezig om de bewoners op 
te halen voor de viering. Als er iemand 
belangstelling heeft is diegene van harte welkom 
om eens kennis te maken en kan dan altijd nog 
beslissen of het iets voor hem of haar is. Ik 
verwacht niet op korte termijn iets van jullie, maar 
de zaterdag in november is verschoven naar de 1ste 
zaterdag, dus zaterdag 1 november. 
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en ik ben 
benieuwd naar jullie reactie. Met hartelijke groet, 

Wytze Laverman, Pastoraat Ede 

Voorwerpen van kerken te zien 
in het Bennekoms kamertje 

De werkgroep Bennekomse Reclame en Souvenirs 
van de Historische Vereniging Oud Bennekom 
exposeert voorwerpen uit de collectie in de ruimte 
achter het meest rechtse raam van Albert Heijn 
wanneer u aan de voorkant van de winkel staat. De 
ruimte lijkt op een ouderwets kamertje dat uitkijkt 
via een raam naar een Bennekoms straatbeeld. De 
werkgroep verzamelt voorwerpen van de midden-
stand, verenigingen, instellingen, scholen, kerken, 
evenementen en toerisme waar Bennekom op staat 
of waarvan het overduidelijk is dat dit een 
voorwerp is uit Bennekom. Voorwerpen die dan 
weer een verhaal hebben en dus van historische 
waarde. 
De tentoonstelling wisselt om de 6-8 weken van 
onderwerp en dit keer zijn het voorwerpen die te 
maken hebben met de Bennekomse kerken. Een 
aantal voorwerpen is in bruikleen, zoals o.a. het 
oude doopvont van de Oude kerk, een oude 
doopjurk, een collectezak met lange stok waarmee 
nog gehengeld werd, schalen waar het kleine 
collectegeld in geschud werd om zo snel te kunnen 
tellen etc. De moeite waard om een kijkje te nemen 
en u zult zeker voorwerpen herkennen en weten 
waar die vandaan komen. Een luciferhouder van de 
Gereformeerde kerk, lepeltjes van de kerken, 
kopjes, luciferpakjes die verkocht werden voor de 
nieuwbouw van de NPB, een klein wijwaterbakje 
voor thuis, een boekje over de Chr. Gereformeerde 
kerk en over de kerk van Pauwen, bierviltjes van de 
VEG en nog veel meer. 
Wanneer u zelf een voorwerp heeft dat voldoet aan 
bovenstaand verhaal dan kunt u er van verzekerd 
zijn dat het bij de Historische Vereniging in goede 

mailto:info@vodwageningen.nl
http://www.vodwageningen.nl
mailto:covbennekom@gmail.com
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handen is en is de historische waarde er van 
verzekerd. U kunt hiervoor met de HVOB contact 
opnemen: info@oudbennekom.nl of Anneke 
Nagtegaal: tel 0318 418 501. 

Sensoor blijft luisteren 
Gemeenten vertrouwen anonieme hulp toe aan 

Sensoor 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 
namens nagenoeg alle gemeenten de opdracht 
‘Anonieme hulp op afstand’ toevertrouwd aan 
Sensoor. Dit is het resultaat na een aanbestedings-
procedure met verschillende aanbieders. Het betekent 
dat de vrijwilligers van Sensoor ook na 1 januari 
onverminderd een luisterend oor bieden per telefoon, 
chat en e-mail. 
Gemeenten zijn, in het kader van de nieuwe WMO, 
vanaf januari 2015 verplicht om anonieme hulp op 
afstand aan te bieden aan haar inwoners. Daarom is er 
een aanbestedingsprocedure in gang gezet waarop 
aanbieders een offerte konden indienen. De VNG 
heeft bij de beoordeling onder andere getoetst op 
werkwijze, effectiviteit en het vrijwilligers- en 
personeelsbeleid. 
“Sensoor heeft bewezen deze opdracht te kunnen 
vervullen, met dank aan meer dan 55 jaar ervaring en 
de ruim 900 voor dit werk goed opgeleide vrijwilligers. 
Voor personeel, vrijwilligers en vooral gebruikers van 

de dienst is deze toekenning ontzettend goed nieuws” 
aldus Willemieke Ottevanger, directeur van de 
Vereniging Sensoor Nederland.  
Aandacht op afstand 
Gehoord worden is een basisbehoefte van ieder mens. 
Het is nodig om inzicht te krijgen in gevoelens, 
problemen en het geeft steun bij verdriet. De 
vrijwillige medewerkers van Sensoor bieden een 
luisterend oor en een goed gesprek waarbij het 
verhaal van de ander centraal staat. Ze helpen 
gedachten onder woorden te brengen en denken mee 
hoe met een probleem of vraag om te gaan. De 
anonimiteit en het feit dat de dienst ook buiten 
kantoortijden bereikbaar is, maakt de hulp zeer 
laagdrempelig. 
Sensoor 
Sensoor is de grootste organisatie in Nederland die 
emotionele ondersteuning op afstand biedt vanuit 
vestigingen in het hele land. Sensoor is sinds 1958 dag 
en nacht anoniem bereikbaar per telefoon. Jaarlijks 
voeren de vrijwilligers rond de 250.000 gesprekken via 
telefoon, chat en e-mail. Bellen kan dag en nacht via 
0900 0767 of een lokaal nummer. Chatten en E-mailen 
kan via het beveiligde website van Sensoor. Voor de 
lokale telefoonnummers van Sensoor en chat- en e-
mailhulp, zie www.sensoor.nl 
 

 __________________________________ FORUM ___________________________________  
 

Op weg naar Kerstmis 
Op 30 november is de Advent begonnen, voor het 
eerst in de geschiedenis van onze geloofs-
gemeenschap, zonder vertrouwde viering. Daarvoor 
in de plaats waren wij als parochianen van de Zalige 
Titus Brandsma parochie, welkom voor een 
“Titusviering” in de Johannes de Doperkerk in 
Wageningen, alwaar de “rode draad” voor deze 
Adventsperiode gepresenteerd wordt. Terwijl ik dit 
artikel schrijf is deze viering al weer voorbij en heeft 
er in onze eigen kerk een “meditatieve” bijeen-
komst plaats gevonden, waarin ook de 1e kaars op 
de Adventskrans is ontstoken en we hebben kunnen 
luisteren naar teksten en een toelichting op het 
MOV project Bolivia, door mevrouw Hans Egberts 
naar aanleiding van haar bezoeken aan projecten 
aldaar. 
De Advent, voorbereiding op Kerstmis, is begonnen. 
Tijd van bezinning op de geboorte van Jezus. 
Hebben wij en vinden wij tijd voor bezinning in deze 
hectische wereld, waar oorlogen woeden, o.a. in 
Syrië, en er andere brandhaarden her en der zijn. 
Ebola houdt ons en de medische wereld bezig, de 

economische crisis lijkt een steeds grotere wig te 
slaan tussen arm en rijk. 
Onze agenda’s staan vol met afspraken, ook als je 
geen deel meer neemt aan de dagelijkse gang naar 
je werk. 
Folders met verlokkende aanbiedingen, waarin je 
uitgenodigd wordt nog even voor het einde van het 
jaar nuttige en onnuttige zaken aan te schaffen, 
worden in onze brievenbussen gedeponeerd. 
Kerstbrunches en diners in alle prijssoorten lokken 
ons naar restaurants. Kortom de strijd om de 
inhoud van onze portemonnee is begonnen. 
Tegelijkertijd komen honderden, nee duizenden, 
vluchtelingen aan op de kusten van Zuid Europa of 
komen via grensovergangen of vliegvelden ook ons 
land binnen en zoeken, evenals Jozef en Maria, naar 
een plek van rust en vrede. 
Is “de herberg” vol? 
Het lijkt een bizarre wereld waarin wij leven; en 
tussen alles door willen wij ons bezinnen op het 
Kerstfeest, feest van licht en hoop, van nieuw leven. 
Neem deze komende weken tijd voor jezelf, maar 
ook voor elkaar, voor de vreemdeling, laten we 
zoeken naar een pleisterplaats. 

mailto:info@oudbennekom.nl
http://www.sensoor.nl
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Pleisterplaats 
Een kaarsje voor een mens, die wat licht kan 
gebruiken. Gebaar dat helpt en heelt. 
Sprekende stilte voor zoekers naar woorden. 
Rustpunt voor wie in chaos is. 
Plek om even op adem te komen. Pleisterplaats 
onderweg. 
Een gezegend en zalig Kerstfeest gewenst. 

Ruud van der Linden 

Adriana en haar buurkinderen 
Vrijdag vertelde Adriana me het volgende verhaal: 
de middag tevoren werd er bij haar aangebeld door 
het vijftienjarige buurmeisje, huilend, want haar 
oudere broer (achttien) had gebeld met zijn 
mobieltje om te zeggen dat hij opgepakt was door 
de politie en nu op het bureau zat. Waarom hij was 
meegenomen, wist hij niet. In het buurgezin is 
moeder afwezig, en vader was op dat moment op 
zijn werk en onbereikbaar, vandaar dat het buur-
meisje bij Adriana aanklopte. Met haar onderhoudt 
het gezin een zeer goede band. Adriana ging samen 
met het buurmeisje naar het politiebureau. De 
dienstdoende agent wist te vertellen dat het niet 
om een arrestatie ging, maar dat ze de jongen 
hadden meegenomen omdat ze in de aangrenzende 
illegale wijk een huiszoeking zouden gaan doen en 
daarvoor enige getuigen nodig hadden. Ze hadden 
de jongen op straat staande gehouden, gevraagd of 
hij al achttien was en of hij zijn identiteitsbewijs op 
zak had. De jongen had, geïntimideerd door de 
omstandigheden, beide vragen bevestigend beant-
woord. “Dan nemen we je mee als getuige bij een 
huiszoeking.” Ik weet niet of ze het werkelijk zo 
duidelijk gezegd hebben, in elk geval is het niet zo 
overgekomen, want de jongen ervoer het alsof hij 
gearresteerd was. Adriana en haar buurmeisje 
kregen hem niet te zien, hij zou al niet meer op het 
bureau zijn. “Wij blijven hier totdat hij weer voor 
onze neus staat,” zei Adriana en nam pontificaal 
plaats. Ze wilde, mocht er iets onverwachts 
gebeuren, direct bij de hand zijn om geen onnodige 
misverstanden de kans te geven. Het duurde uren. 
Vlak vóór de halve finalewedstrijd Boca-River kwam 
het politieteam terug, met de buurjongen. Het was 
niet doorgegaan, ze konden naar huis. Adriana had 
nog gebakken vis liggen en nodigde de twee 
buurkinderen uit. Konden ze gezamenlijk de 
voetbalwedstrijd kijken. 
Niemand heeft hier vertrouwen in de politie. Bij een 
dergelijke actie wordt de meest elementaire 
zorgvuldigheid niet of ter nauwer nood betracht. 
Om een getuige te hebben, pakt de politie op straat 
de eerste de beste op die in aanmerking komt en er 

niet uitziet alsof hij problemen gaat maken, en 
neemt die mee. Familie wordt slecht ingelicht. Er 
kan van alles fout gaan (een schietpartij, of zelfs 
naderhand nog, want wat gebeurt er als de mensen 
waar de huiszoeking plaatsvindt, de getuige herkent 
en wraak wil nemen?). “Dus Marc,” zei Adriana me, 
“zeg jij maar tegen jongeren die jij kent dat ze altijd 
tegen de politie moeten zeggen dat ze pas 
zeventien zijn.” 
En Adriana is natuurlijk een geweldige buurvrouw. 

Marc van der Post 

Kerststal 
Ook dit jaar is in onze kerk de kerststal weer 
opgesteld. Onze kerststal is geïnspireerd op de 
zogeheten Napolitaanse kerstgroep (18de eeuwse 
barok). We zien hier de Beffana; de markt van 
driekoningendag, met boeren, boerinnen, vissers, 
herders, handwerkslieden, muzikanten, winkeltjes 
en dergelijke. De Geboorte midden in het 
alledaagse leven dus. 
Sinds het eind van de 3de eeuw vieren Christenen de 
herinnering aan de geboorte van Christus. 
Omstreeks het jaar 354 verplaatste paus Liberius dit 
feest van 6 januari, (dat was het romeinse “sol 
invictus” (onoverwinnelijke zon) naar 25 december. 
In de 7de eeuw ontstond in Rome de eerste 
afbeelding van de geboorte (in het westen). 
Apocriefe verhalen 
De oorsprong van de vele kerstvoorstellingen ligt 
natuurlijk in de evangelieverhalen. Vooral de 
evangelist Lucas is redelijk uitgebreid in zijn 
beschrijvingen. Mattheus is iets beknopter. Voor de 
gewone gelovige was het evangelie dan ook te 
weinig concreet; er was behoefte aan kleurrijke en 
betekenisvolle details. Veel details die ons 
vertrouwd zijn geworden staan niet in de bijbel. Pas 
in het pseudo-evangelie van Mattheus, daterend uit 
de 5de-6de eeuw lezen we over de os en de ezel. In 
de vroege geschiedenis van het christendom zijn 
daarom talrijke aanvullingen gemaakt. Zo zijn er de 
Meditationes Vitae Christi van de zogenaamde 
Pseudo Boneventura en de Vita Jesu Christi. Alle 
ongeveer uit de 13de eeuw. Van iets vroegere datum 
is er de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine. 
Juist deze apocriefe geschriften waren een bron van 
religieuze afbeeldingen, in het bijzonder de kerst-
stal. 
De ontbrekende Jozef 
Lang voor er kerststallen werden gemaakt, waren er 
al voorstellingen van de geboorte van Jezus. 
Voornamelijk waren dat reliëfs (op stenen 
sarcofagen bijvoorbeeld), ivoren plaquettes of 
muurschilderingen. Onder invloed van het Joodse 
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verbod op afbeeldingen zijn die ook bij de 
Christenen van de eerste eeuwen zeldzaam. In de 
derde eeuw zijn ze er plotseling in de hele 
Christelijke wereld. De vroegste afbeeldingen van 
de Geboorte vinden we op Oost-Europese iconen 
en in de Romeinse catacomben. Ze lieten het 
Jezuskind en Maria zien. Aanvankelijk ontbrak Jozef 
meestal. Wel waren er soms dieren bij; een schaap, 
een os, een ezel. Dit waren de dieren die men 
echter in de huidige bijbel vergeefs zoekt. 
Theologie 
De iconografie (leer van de afbeeldingen) is een 
afspiegeling van belangrijke theologische vraag-
stukken uit die tijd. Met name de leer van de twee 
naturen van Jezus. Hij is mens en tevens God. Als 
mens waren Maria en Jozef zijn ouders, maar als 
God? Op diverse voorstellingen werd dit probleem 
uitgebeeld. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijke 
ontwikkeling te zien in de houding van Maria 
tegenover haar kind. Aanvankelijk is die heel 
afstandelijk. Immers, niet een gewoon kind, maar 
God ligt in die kribbe. Op sommige iconen keert 
Maria zich zelfs van het Kind af. Ook de houding van 
Jozef is interessant. Aanvankelijk komt hij in de 
afbeeldingen helemaal niet voor; hij is immers niet 
de vader! Pas vanaf de vijfde eeuw komt hij in 
beeld. Vaak wordt hij afgebeeld als een stokoude 
man. Daarmee wilde men laten zien dat hij de vader 
niet kon zijn. Op andere voorstellingen zien we hem 
als iemand die met de situatie verlegen is. In onze 
kerststal maakt hij zich nuttig door pap te koken 
voor het Kind. 
Maar het belangrijkste is dit: in de loop van de tijd 
wordt de relatie tussen ouders en kind menselijker. 
De afstand tussen mens en God wordt kleiner. 

Koos van der Zalm 

Vieringen op de 5de zondagen 
Na de inspirerende Agapè-viering op 9 november in 
de Maria Virgo Reginakerk in Bennekom met ARSIS 
en Ben Piepers, was er gelegenheid voor toelichting 
en discussie over de centrale Eucharistieviering op 
de 5de zondagen. Dat verliep volgens een beproefd 
ritueel: een korte inleiding door Thom Verlinden, 
vicevoorzitter van het parochiebestuur, koffie-
pauze, daarna discussie. Rustig (Thom Verlinden) en 
gedreven (Guido Dieteren) werd op de vooraf 
schriftelijk ingediende en de later opkomende 
vragen van belangstellenden ingegaan. Het idee 
voor de centrale viering, voortgekomen uit het 
pastoraal team, is niet ingegeven door bezuini-
gingen en komt ook niet uit het bisdom. Het 
simpele feit van het bestaan van de gefuseerde 
parochie maakt het creëren van ontmoetings-

momenten voor de gehele parochie wenselijk. Een 
centrale Eucharistieviering is een mogelijkheid 
daartoe, die door het parochiebestuur krachtig 
wordt ondersteund. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat 
het niet de bedoeling is de parochianen te dwingen 
die centrale viering bij te wonen (afgezien dan van 
het verbod in de lokale kerken concurrerende 
vieringen te houden); en dat er nog 48 andere 
zondagen zijn waarop de locaties niets in de weg 
wordt gelegd. 
Alle vragen over de vieringen op de 5de zondagen 
(en diverse andere vragen en opmerkingen over 
parochiezaaltje, parochievoorgangers, etc.) hebben 
één component gemeen: zorgen over het in stand 
blijven van de vitaliteit van de locatie. Het is een 
breed gedeeld gevoelen, dat een beleid dat 
aanstuurt op versterking van de positie van het 
Eucharistisch Centrum, ten koste gaat van de 
vitaliteit van de locaties die proberen zo goed 
mogelijk zelfredzaam te zijn. En dat dit uiteindelijk 
ook ten koste zal gaan van de parochie als geheel. 
Dat was wat de aanwezigen op 9 november aan het 
parochiebestuur wilden duidelijk maken 
Het is aannemelijk dat het parochiebestuur het 
effect van de 5de zondagen zal evalueren. Gegeven 
de beschikbaarheid van tellingsgegevens van alle 
zondagen van alle locaties moet het niet moeilijk 
zijn vast te stellen hoeveel het kerkbezoek op deze 
vijfde zondagen minder is dan op andere zondagen. 
Dat dit minder zal zijn ligt in de lijn van de 
verwachtingen. Hoeveel mag dit minder zijn om een 
parochie-breed ontmoetingsmoment te rechtvaar-
digen? 

Jos Jansen 
 

Schaalvergroting rk kerk laat gemeen-
schappen uiteenvallen 

door René Grotenhuis; met toestemming 
overgenomen uit e-magazine www.deBezieling.nl. 

Een paar weken geleden zijn er in mijn stad Utrecht 
opnieuw kerksluitingen aangekondigd. Vijf kerk-
gebouwen gaan dicht. Een daarvan is de kerkruimte 
van de Nicolaas-Monica parochie, waar ikzelf tussen 
1976 en 1983 als pastoraal werker werkzaam was. 
De grote kerk die er stond werd in 1985 afgebroken 
om plaats te maken voor een wooncomplex met 
een klein kerkcentrum. Die kerkruimte, met haar 
frisse, moderne glas-in-loodramen die de werken 
van barmhartigheid verbeelden, werd een centrum 
waar veel mensen zich thuis voelen. Met dat 
indertijd door de parochie zelf genomen initiatief 
was zij haar tijd ver vooruit. Maar helaas ook dit 
kerkcentrum lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. 

http://www.deBezieling.nl
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Kerkpolitieke discussie 
Die aangekondigde sluitingen zijn voorwerp van een 
felle kerkpolitieke discussie die inmiddels is 
ontstaan tussen het bisdom Utrecht, met kardinaal 
Eijk aan het hoofd, en een groeiend aantal 
parochies binnen dat bisdom. Bisschop Eijk zet in op 
een strakke regie, waarin centraal staat dat 
parochies georganiseerd worden rond een kerk 
waarin tenminste eens per week de eucharistie 
wordt gevierd en waar dus een priester voor 
beschikbaar is. Zo wordt het aantal priesters steeds 
meer de maatstaf voor de organisatie van de kerk 
en voor de vraag hoeveel kerken er nog open 
kunnen blijven. 
Tegen dit beleid komen steeds meer en steeds 
opnieuw parochies in opstand. Zij verzetten zich 
ertegen dat kleine, maar levendige gemeen-
schappen worden opgeheven en gedwongen zich in 
te voegen in grotere, meer anonieme verbanden. 
Ik kijk er ook sociologisch naar. De leiding van de rk 
kerk gaat zo mee met de treurige trend van 
schaalvergroting die we ook zien in allerlei andere 
maatschappelijke sectoren zoals onderwijs en zorg. 
Scholen worden vanuit centrale bestuurscentra 
bestuurd, zorgorganisaties tellen soms tienduizend 
medewerkers. Gemeenten worden alsmaar groot-
schaliger, de politie is inmiddels landelijk. 
Tegencultuur 
In het licht van dit soort ontwikkelingen zouden 
kerken zich moeten manifesteren als een tegen-
cultuur in plaats van mee te gaan in dezelfde 
beweging van schaalvergroting. Ik snap dat de 
financiële problemen groot zijn, en dat het gebrek 
aan personeel nijpend is, maar juist de kerken voor 
wie de gemeenschap de kern is van het gelovig 
bestaan (“waar twee of drie in mijn naam bijeen 
zijn, ben ik in hun midden”, Mt. 18, 20 ) zouden niet 
zomaar in deze trend moeten meegaan. De kerk 
wordt niet in de eerste plaats gestuurd door 
efficiëntie. 
Mij is niet bekend dat bisschoppen ooit een 
uitdagende opdracht hebben geformuleerd voor 
bestuurs- en organisatiedeskundigen om nieuwe en 
innovatieve modellen te ontwikkelen, waarin we 
ontkomen aan die schaalvergroting. Ik kan mij niet 
voorstellen dat er geen katholieken zouden zijn die 
deze uitdaging met beide handen zouden aan-
grijpen om mee te denken en nieuwe wegen te 
gaan. De samenleving als geheel zou daarvan 
kunnen profiteren. Wat dat betreft laten de rooms-

katholieke kerkleiders het afweten, overigens niet 
alleen in Nederland. 
Slaaf 
Tegelijk bekruipt mij steeds meer de gedachte dat je 
dit proces niet alleen als een kerkpolitiek of 
sociologisch proces moet zien, maar ook als een 
gelovig proces. Steeds vaker moet ik bij de discussie 
over de toekomst van de kerken en de sluiting van 
kerkgebouwen denken aan de tekst van de apostel 
Paulus in de Filippenzenbrief, waarin hij de 
ontlediging van Christus beschrijft. Christus heeft 
zich niet aan zijn goddelijke majesteit vastgeklampt, 
maar het bestaan van een slaaf aangenomen (Fil. 
2,7). Waar klampen wij ons aan vast? Wat zijn we 
bereid los te laten? En hoe krampachtig is de 
geloofsgemeenschap, hoe krampachtig is de kerk? 
Aangevreten kerkjes 
Ik heb in mijn werk voor Cordaid heel veel plekken 
in Afrika, Latijns-Amerika en Azië gezien en er de 
eucharistie gevierd. In Zuid-Sudan, in Zambia, in 
Indonesië, in El Salvador, in Ecuador. In de open 
lucht, in halfaffe of door schimmel en termieten 
aangevreten kerkjes. Soms met een handjevol 
mensen. 
Iedere mens waardevol 
En ik herinner mij de kerkdiensten in het verpleeg-
huis van mijn moeder. Ik ging regelmatig op zondag-
ochtend naar haar toe. En dan gingen samen we 
naar de kerk. Samen met een veertigtal andere 
demente ouderen, een aantal familieleden, trouwe 
vrijwilligers en verzorgenden. En daar zaten we: in 
de omgebouwde koffiezaal, geen orgel, geen koor, 
geen welluidende en mooi opgebouwde preek. 
Overal vierden we eigenlijk maar één ding: dat God 
iedere mens waardevol vindt en van haar houdt 
ongeacht wie zij is, wat ze kan, wat ze bezit. Dat is 
de naakte essentie van het christelijk geloof. Meer 
hebben we niet nodig en Hem maakt het niet uit in 
welk gebouw, of met welke organisatiestructuur wij 
samenkomen. 
Ik ben niet blij met de neergang die veel kerken 
momenteel meemaken. Ook ik voel de pijn die veel 
gemeenschappen voelen als gevolg van inkrimping, 
vergrijzing, teruglopende financiën. Maar moeten 
we niet dieper kijken dan kerkpolitiek en 
sociologie? Moeten we de pijn, zonder haar te 
willen verheerlijken, niet duiden als de pijn van een 
geloof dat moet loslaten. Als de graankorrel niet in 
de aarde valt en sterft, brengt hij geen vrucht voort 
(Joh. 12, 24). 
 

 



 

24 
 

 ________________________ 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 
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