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

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

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

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

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl
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 _______________________________ KERKBERICHTEN _______________________________  
 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 18-01 t/m 22-02-
2015 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 
zondag 18 januari, zondag Eenheid van de kerken 
10.00 uur: Oecumenische viering in de 

Brinkstraatkerk; onze kerk is gesloten. 
zondag 25 januari, 3e zondag van het jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. de schola 
voorganger: pater Hans Koenen 
intenties: Gijs Verkerk, Riet Heestermans-

Muhren, Henk van Wijk 
collecte 1: voor eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor de caritas 
zondag 1 februari, Maria Lichtmis 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het kinderkoor 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor de vluchtelingen uit Syrië 

(Cordaid) 
zondag 8 februari, Diaconiezondag 
10.30 uur: woord- en communieviering mmv 

ARSIS 
voorganger: mevrouw Marian Bolscher 
collecte 1: voor eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor de voedselbank Ede 
zondag 15 februari, 6e zondag door het jaar 
10.30 uur: Laudenviering 
collecte 1: voor eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor artsen zonder grenzen 
woensdag 18 februari, ASWOENSDAG 
19.30 uur: viering van woord- en gebed m.m.v. 

het dameskoor 
voorgangers: Ruud van der Linden en Marian 

Bolscher 
zondag 22 februari, 1e zondag van de vasten 
10.30 uur: Eucharistieviering mmv het gemengd 

koor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor eigen geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor het inloophuis Oasis te 

Oosterbeek 

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 rooster ontvangen. 

Kom-in-de-kring vieringen 

 
jan 11 Iti-Marije/Irene 
feb 1 Alison/Marieke 
feb 8 Elke/Bernardine 
feb 22 vakantie 

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. 
jan 18 10.30u  v. Lammeren 0318 415 479 
feb 1 10.30u  v. Oostrum 0318 417 889 
 15 10.30u  Nell 0318 430 988 
Janine van Schaijk, Tarthorst 6, 6708 JA 
Wageningen, tel. 0317 421 285 
jan 18 10.30u  De Groot 0318 417 355 
feb 1 10.30u  De Vocht 0318 413 088 
 15 10.30u  Heestermans 0318 416 462 
Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
jan 18 10.30u  Kroes 0318 418 002 
feb 1 10.30u  Schlepers 0318 416 304 
 15 10.30u  Baks 0318 418 686 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
jan 11 10.30u Appelman 0318 414 943 
 18 10.30u  Kroes 0318 418 002 
 25 10.30u van den Akker 0318 415 137 
feb 1 10.30u  v. Oostrum 0318 417 889 
 8 10.30u Roelofs 0318 420 382 
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 15 10.30u  Nell 0318 430 988 
 22 10.30u Meijs 0318 4 18 273 

Mededelingen 
Overleden 
Ida Bol – Paalvast, op 6 januari 2015; 72 jaar 
Verhuisd 
Mevr. M.A.H. van Huijstee, van Tolhuislaan14, 
6721NS Ede naar Minister Aalbersepark 1, 
Groenedijk 24  6711NT Ede 

Eenheidszondag op 18 januari 
Om 10.00 uur begint in de Brinkstraatkerk de 
Eenheidszondag met een oecumenische dienst. Dit 
jaar heeft de dienst het thema: Dorst? 

 
Het landelijke thema van de Raad van Kerken 
Nederland voor deze week is ons aangereikt uit 
Brazilië. Dat land heeft veel zoetwaterreservoirs. Je 
hebt ook voortdurend water nodig, omdat in grote 
delen van Brazilië de temperatuur hoog is. De 
Samaritaanse vrouw uit Joh.4 kende de dorst ook. 
Zij ging water putten op het heetst van de dag. 
Jezus knoopt een gesprek met haar aan en vraagt 
haar: “Wil je me te drinken geven?” Hij heeft zelf 
dorst en Hij spreekt over de behoefte aan levend 
water. 
De collecte waarvoor de RvK een doel mag uitkiezen 
is “pompen is leven”. Een typisch Bennekoms 
initiatief dat prachtig aansluit op dit thema. 
Vanuit de in Bennekom bij de Raad van Kerken 
aangesloten kerken wordt medewerking aan deze 
dienst verleend door ds. Wouter Smit en ds. Agnes 
Gilles als vertegenwoordigers van de PKN, een 
vertegenwoordiger uit de Vrijzinnigen Bennekom, 
en dhr. Ruud van der Linden vertegenwoordigt de 
RK geloofsgemeenschap. Het Gemengd Koor van de 
RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 
verleent zijn muzikale medewerking. We hopen op 

een inspirerende dienst en een goed startpunt voor 
de week van gebed voor de eenheid. 

Namens de Raad van Kerken, Anneke Nagtegaal 

In Memoriam Riet Heestermans – 
Mühren 
Op 1 december overleed Riet Heestermans. Riet 
werd 84 jaar. 
Riet werd geboren op 7 oktober 1930 in Bergen op 
Zoom, de stad waar zij trots op was. De stad ook 
waar Riet en Franz elkaar ontmoetten; Franz de 
man met wie zij bijna 60 jaar samen was. Franz die 
zij soms volgde als de dienst hem uitzond. 
Samen stichtten zij een gezin, de oudste een zoon, 
daarna 3 meisjes. Een druk gezin waarvoor Riet en 
Franz samen verantwoordelijkheid droegen, maar 
dat Riet ook alleen wist te bestieren als Franz voor 
zijn werk afwezig was. Riet en Franz genoten van 
elkaar en van hun gezin. Jarenlang brachten zij door 
in Frankrijk, nog steeds hun geliefde vakantieland 
en ook dat van hun kinderen. 
Riet was een gelovige vrouw, en haar geloof 
probeerde zij over te dragen aan haar kinderen. 
“God moet je doen”, was een slogan die zij in 
praktijk bracht. 
Alles verliep voorspoedig in huize Heestermans, de 
kinderen groeiden op, kregen een relatie en er 
kwamen kleinkinderen; een elftal, kon Riet trots 
zeggen. Elk kleinkind was haar even lief, en over elk 
kleinkind had zij een eigen verhaal. 
Trouw zagen we Riet en Franz op zondagmorgen in 
de kerk, op hun eigen plekje, enthousiaste leden 
van onze geloofsgemeenschap. 
Enkele jaren geleden kreeg Riet lichamelijke 
problemen. Het dagelijks reilen en zeilen kostte 
steeds meer inspanning. Ondanks deze beperkingen 
bleef ze gaan: naar de kerk, de winkels, het K.V.G., 
de bridge-clubs. 
In de laatste weken gebeurde het steeds vaker dat 
Riet viel. Uiteindelijk belandde zij in het ziekenhuis. 
Uit onderzoek bleek een slecht functionerende 
hartklep de oorzaak. Artsen konden niets meer voor 
haar doen en Riet kwam thuis. Met hulp van 
buurtzorg, Franz en de kinderen werd haar laatste 
levensweek zo aangenaam mogelijk gemaakt. 
We namen afscheid van Riet op zaterdag 
6 december in een overvolle kerk. Het werd een 
heel bijzondere viering waaraan met name de 
kinderen en 2 nichtjes hun steentje bijdroegen: 
Prachtige muziek op de dwarsfluit, mooie woorden 
ter herinnering, het Wees Gegroet, gezongen in het  
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Latijn: Ave Maria van Schubert, door ons allen 
gebeden in het Frans: Je vous salue, Marie. 
Er waren bloemen van de kleinkinderen voor Oma 
en er was een volle kerk die toekeek en luisterde in 
stille bewondering. Een prachtig afscheid, Riet 
Heestermans waardig. Velen zullen haar missen. 
We hebben haar uit handen moeten geven. Haar 
zorgzame hand zullen we blijven voelen. 

Nieuwjaarstoespraak voorzitter MVR-
bestuur 
Beste Parochianen, 
Op 1 dag na één jaar geleden heb ik het stokje van 
voorzitterschap overgenomen van Hans Wilmink, en 
daarmee is voor mij (en ik denk wel voor allen van 
ons) een interessant maar ook bewogen jaar 2014 
begonnen. Want wat is er veel gebeurd in 2014. Kijk 
eens naar het wereldtoneel, waar vreugde – 
bijvoorbeeld ons WK en Songfestival successen – 
afgewisseld werden door intens verdriet – denk 
hierbij aan de MH17. Dit leidde tot een soort van 
nationale emotie die we wel kenden van vreugde (ik 
zie nog die grote oranje lappen hangen aan de 
studentenflats in Wageningen), maar nu ook 
verdriet – de talloze uitingen van medeleven op 
landelijk niveau. 
Deze emotie zie ik terug hier in onze eigen 
gemeenschap. Want ook hier is veel gebeurd in 
2014. Vele momenten van vreugde en plezier, onze 
succesvolle Parochiedag, de vele door ons zelf 
georganiseerde vieringen, de vele vrijwilligers die 
samen deze gemeenschap opbouwen en in stand 
houden, de acties op touw gezet voor ons 
parochiezaaltje, de activiteiten om jong – en met 
name – oud bij elkaar te brengen en te houden, 
zoals het seniorenpastoraat, maar ook voor 
kinderen en ouders. 
Maar ook de emotie rondom het spanningsveld 
locatie en parochie Titus Brandsma. We hebben de 
introductie van TitusBreed mee mogen maken, een 
fraai Parochieblad dat naast ons eigen NieuwSBlad 
aantoont dat wij als locatie niet alleen staan maar 
onderdeel zijn van die grote Titus Brandsma 
parochie. Maar ook de bezuinigingen, die ons 
gelukkig wat minder raken dan de locaties om ons 
heen, maar desalniettemin een behoorlijke impact 
hebben. Denk aan het stopzetten van de vrijwilli-
gers vergoedingen vanuit de Titus Brandsma, het 
centrale parochiekoren beleid met als gevolg een 
beleving van “goed zijn” en “fout zijn”, en als klap 
op de vuurpijl, de discussie rondom de 5de zondag. 
Vanuit mijn functie heb ik veel contact met het 
parochiebestuur, en ik kan u vertellen, ook zij 

hebben het niet gemakkelijk. En worstelen met de 
problemen zoals te weinig inkomsten, terugloop 
parochianen, te veel werk voor een te klein 
pastoraal team. Het kost ons als goed draaiende 
locatie moeite om hun handelen en besluiten te 
begrijpen. Er is veel discussie, heel veel discussie – 
we zijn niet voor niets Nederlanders – en soms zijn 
wel allemaal wel eens discussiemoe. Dat leidt wel 
eens tot het doorvoeren van besluiten zonder 
communicatie en draagvlak. Uiteraard is dat niet 
goed, maar soms begrijp ik dat wel. Het is aan ons 
als locatie om dit bestuur dan ook te helpen in ook 
voor hen geen gemakkelijke tijd. Ik uit wel eens mijn 
verbazing over het handelen – of eigenlijk het 
ontbreken daarvan – van andere locaties en de 
problemen die zich daar bevinden, en ik krijg dan te 
horen:  “Ja, maar jullie zijn Bennekom. Jullie hebben 
het gewoon goed geregeld.” Dat maakt mij wel 
trots op deze gemeenschap maar ik besef tevens 
dat we daarmee wel een bepaalde verplichting 
hebben. We moeten onze kracht niet alleen voor 
ons zelf gebruiken maar open staan voor anderen, 
open voor de locaties om ons heen, meewerken 
met en open staan voor parochiebestuur en 
pastoraal team. Open staan en open zijn, zelfs op 
die ene 5de zondag! 
Wij als locatie gaan ervoor. Ik neem op dit moment 
zitting in een centrale visiegroep Titus Brandsma 
om de visie en het beleid voor de toekomst mede te 
schetsen. Dit gaat leiden tot de invulling van het 
gebouwenplan. En als dat er is, dan gaan we toch 
echt ons parochiezaaltje vorm geven. Dus laten we 
onze acties daarvoor continueren, en zorgen dat de 
centen daarvoor op tafel komen. En dat is niet het 
enige. Er zijn zeer interessante plannen op tafel met 
betrekking tot duurzaamheid, zoals het loskoppelen 
van regenwater. Er is hier vast wel iemand die u 
hier iets over kan vertellen. En – ondanks dat we de 
verwarming nu gezien de bezuinigingen vaak uit 
moeten zetten – is toch ook wel die ketel aan 
vervanging toe. Het wordt nog een druk 
handenarbeid jaar. 
Wij als locatie gaan ervoor. Onze vele vrijwilligers 
houden de zaak draaiend, het kerkbezoek neemt 
niet af en geeft ons hoop. Echter, ook hier is 
aandacht nodig. We zijn nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers voor sleutelposities zoals locatieraad, 
pastoraatsgroep, maar ook voor onze toekomstige 
generaties – de activiteiten rondom onze kinderen – 
hebben we inzet en liefde nodig. Kwaliteit hebben 
we zeker, maar het hebben van tijd is altijd weer 
een uitdaging. Desondanks wil ik toch vragen: laten 
we onze inzet, kennis en ervaring ook gebruiken  
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buiten onze locatiegrenzen. Samenwerking in het 
groter Titusverband is een mooi streven voor 2015. 
Wij als locatie gaan ervoor. Samen vieren is 
essentieel. Wij willen onze parochiële voorgangers 
en koren blijven steunen, zowel qua toerusting en 
training als – indien nodig – financieel. Wij geloven 
niet in het uitsterven van onze parochie, we gaan 
voor bouwen en opbouwen. Kinderen en jongeren 
moeten onze aandacht blijven krijgen, we zullen ons 
meer de taal en manier van communiceren van de 
toekomst eigen moeten maken. We zijn een 
gemeenschap in het midden van een hele grote 
wereld. Ook die wereld verdient aandacht, zoals 
bijvoorbeeld MOV die geeft. Ach, wat zeg ik, we 
gaan gewoon door zoals we altijd al doen! 
Wij vergeten wel eens waar het eigenlijk om draait. 
Wij mochten onlangs als koor in het Hospice te 
Bennekom kerstliederen zingen, met een klein 
groepje op een kamer bij iemand die stil in bed ligt 
in haar laatste dagen, misschien wel laatste uurtjes. 
En dan 4-stemmig zingen: “O Tidings of Comfort 
and Joy”, “O tijding van comfort en vreugde, van 
troost en vreugde”. Toch kijken voor een reactie, en 
dan een stille glimlach die naar voren komt op haar 
gezicht. Stil weglopen, gelukkig. De zorg voor onze 
medemens behoort toch nog steeds de hoeksteen 
te zijn. We vergeten dat wel eens in ons aards 
gekissebis. Geloof, hoop en liefde, laten we dit vast 
houden voor 2015. 
Ik wens u een gezegend 2015 toe. 

Peter Wijngaard 

Gezocht 2 lopers voor de Actie 
Kerkbalans 
Wegens bijzondere omstandigheden hebben 2 
loopsters voor de actie Kerkbalans 2015 moeten 
afzeggen. Hierdoor zijn er 2 vacatures in de wijken 

7 (omgeving van Hoffenlaan, Haldereng) en 
11 (omgeving Selterskampweg, Hullenbergweg) 

van onze parochie. Zijn er parochianen bereid deze 
taak over te nemen? Het houdt in dat U in januari 
de enveloppen voor de actie Kerkbalans bezorgt en 
daarna de antwoordenveloppen weer ophaalt. 
Indien U bereid bent ons probleem op te lossen 
meldt U zich dan bij: Nico Kamstra, Prinsenlaan 14, 
6721EC Bennekom, e-mail n.kamstra2@upcmail.nl, 
tel. 0318 430 531. 

Nieuwjaarsreceptie Parochie Z. Titus 
Brandsma 
Op vrijdag 23 januari 2015 zal er in de kerk van 
Renkum om 19.30 uur een Nieuwjaarsviering 
worden gehouden voor alle parochianen van onze 
Titus Brandsmaparochie. We beginnen met een 

korte vesperviering. Aansluitend is er de toespraak 
van de vicevoorzitter van het parochiebestuur. 
Hierna zullen we het glas heffen op het nieuwe jaar 
en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
U allen, vrijwilliger of gewoon parochiaan, bent van 
harte welkom op vrijdagavond 23 januari vanaf 
19.30 uur in de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk, 
Dorpsstraat 1 te Renkum. We hopen velen van u die 
avond te mogen begroeten. 

Het bestuur en het pastoraal team van de Titus 
Brandsmaparochie 

Collecte opbrengsten 
Collecteopbrengsten december 2014 

Datum 
viering 

Eigen 
kerk 

2de 
collecte Doel 2de collecte 

6 dec 
(uitvaart) 563,80   

7 dec 140,66 115,83 Caritas 
14 dec 97,37 223,44 Solidaridad 

21 dec 61,59 81,57 
Jonge moeders 

en zwangere 
tieners (Cordaid) 

24 dec 
(19.00 u) 259,43 259,29 MOV Bolivia en 

Solidaridad 
24 dec 

(22.30 u) 354,56 499,41 MOV Bolivia en 
Solidaridad 

25 dec 170,40 225,65 MOV Bolivia en 
Solidaridad 

26 dec 88,55   

28 dec 67,56 69,55 Inloophuis 
Wageningen 

Totaal 1803,92 1474,74  
De collectes tijdens de kerstdagen voor Solidaridad 
en voor de MOV (straatkinderen in Bolivia) hebben 
in totaal € 984,34 opgebracht: € 492,17 voor 
Solidaridad en € 492,17 voor MOV Bolivia. 
De geld inzameling voor MOV Bolivia tijdens de 
bijeenkomst op 30 november heeft € 209,90 
opgebracht. 
Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
Voor de komende periode staan voor de 2de collec-
tes de volgende doelen op het programma: 
- Op 25 januari is de collecte bestemd voor onze 

eigen Caritas in Bennekom. 
- Op 1 februari is de collecte voorbestemd voor een 

vluchtelingen projecten van CORDAID in Syrië (op 
www.cordaid.org/nl/projecten/?country=SY kunt u 
meer informatie vinden). 

- De opbrengst van de collecte van 8 februari is 
bestemd voor de Voedselbank in Ede 

- Op 15 februari collecteren we voor Artsen zonder 
Grenzen.  

mailto:n.kamstra2@upcmail.nl,
http://www.cordaid.org/nl/projecten/?country=SY
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- 22 februari is de collecte voor de oprichting van 
het nieuwe inloophuis Oase in Oosterbeek; dit is 
een initiatief van onze ex-pastor Hans Lammers. 

Ik wil deze collectes van harte bij u aanbevelen. 
Arend Jan Nell 

Penningmeester MVR Bennekom 

Filmcyclus jaarthema 'Tussen stilte en 
woorden' 
1e avond Renkum, vrijdag 30 januari 20.00 uur; The 
Artist (2011), regie Michel Hazanavicius, duur: 100 
minuten 
Een film die zeer bij de titel van het jaarthema past 
en qua genre vrij licht is. The Artist heeft meerdere 
prijzen gewonnen. De film uit 2011 is in de stijl en 
met de stilte van een stomme film uit de jaren 20 
gemaakt. Je kunt de film karakteriseren als een 
tragikomedie. Het gaat over de teloorgang van de 
meest succesvolle acteur in stomme films nadat het 
geluid geïntroduceerd wordt. De vrouw die de 
acteur aanbidt kiest de keerzijde en glorieert in de 
geluidsfilm. Ondanks de schijnbare luchtigheid 
schuilen er toch diepere thema's als confrontatie 
met grote veranderingen in de techniek, in de 
maatschappij, in het leven. Hoe ga je daarmee om? 
2e avond Veenendaal, vrijdag 6 februari 20.00 uur; 
Nostalghia (1983), regie: Andrei Tarkovski, duur 
130 minuten 
Een wat oudere film die letterlijk en figuurlijk vol 
vuur zit. Een mens die ondanks alles het vuur erin 
wil houden en staande wil blijven. Een rijke en 
symbolische zoektocht naar het verleden en naar 
het hart van het leven. In de woorden van 
Tarkovski: "Ik probeer er voor te zorgen dat het 
scenario van Nosthalghia niets overbodigs bevat, 

niets wat het realiseren van mijn voornaamste 
opgave in de weg staat: de gemoedstoestand 
weergeven van een mens die grote onvrede voelt 
met de wereld en met zichzelf omdat hij niet in 
staat is een evenwicht te vinden tussen de 
werkelijkheid en de harmonie waarnaar hij verlangt. 
Zijn nostalgie wordt veroorzaakt door het feit dat hij 
ontheemd is, maar ook door een diep verlangen 
naar zingeving van het bestaan." 
3e avond Bennekom, vrijdag 13 februari 17.00 uur 
(!!!); Die Grosse Stille (of: Into Great Silence - 
2005), regie: Philip Gröning, duur 169 minuten. 
Deze film sluit zeer nauw aan bij het jaarthema en 
geeft ons een unieke kans te verwijlen in de stilte 
van het kartuizerklooster van de Grande Chartreuse 
Het is een groots document dat een meditatieve en 
open houding vraagt van de beschouwer. In 2006 
werd de film door de Europese Filmacademie 
bekroond met de Prix Arte. In het juryrapport staat: 
"Philip Gröning's tot nadenken stemmende film 
roert de mystieke kwaliteit van het geloof aan en 
onze behoefte aan stilte en rust in contrast met het 
moderne leven. Met veel geduld won de regisseur 
het vertrouwen van deze gesloten gemeenschap en 
keerde terug met verbazingwekkend filmmateriaal." 
Een film die tot stille beschouwing leidt en tegelijk 
de ruimte biedt na afloop de ervaring en beleving 
daarvan te delen. 
NOTA BENE: In verband met de lengte van de film 
beginnen we al om 17.00 uur. Halverwege de film 
houden we een stille maaltijd in de geest van de film 
- voor soep wordt gezorgd, wilt u zelf brood 
meebrengen. 

 

 ____________________________ KERK EN SAMENLEVING _____________________________  
 

 

Katholiek Vrouwengilde 
K.V.G. Bennekom 
Wat er gebeurde 
Maandag 15 december. Wijk 2 heeft ons een 
prachtige kerstavond bezorgd. Ditmaal in ”Villa 
Erica”. De heer Sytze de Vries heeft een 

verhandeling gehouden over Maria, de vrouw met 
de vele gezichten. Hij vertelde over het leven van de 
ouders van Maria, Joachim en Anna, die lang 
kinderloos waren, maar als Joachim de woestijn 
ingaat en Anna thuis is, krijgen ze beide een 
ingeving van de geest, dat ze een kind zullen 
krijgen. Ze ontmoeten elkaar voor de tempel om 
het nieuws te vertellen aan elkaar en Anna is 
zwanger en zo is dit een beschrijving van een 
bijzondere conceptie. Een voorafspiegeling van 
verdere gebeurtenissen. Zoals gebeurtenissen als 
deze met Abraham en Sara eenzelfde gebeurtenis 
aangeven in het oude testament. Alle aards-
moeders zijn eerst onvruchtbaar (Sarah, Rachel, 
Hanna), om aan te geven, dat eerst na Gods  
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tussenkomst een bijzondere nakomeling op aarde 
komt. Omdat Maria een bijzonder kind is wordt zij 
door haar ouders al op 3 jarige leeftijd naar de 
tempel gebracht en als ze op huwbare leeftijd komt, 
ze is 12 jaar, wordt er een man voor haar gezocht 
waarbij de tempelleiding alle weduwnaars uit de 
omgeving bijeen roept en de H. Geest zal aangeven 
welke de man van Maria zal worden. Er kwam als 
teken een duif uit de staf en deze streek neer op 
het hoofd van Jozef. Maria wordt gezien als de 
vernieuwde Eva, die onze band met God komt 
herstellen door de geboorte van haar zoon. Ze 
wordt moeder en is maagd, omdat dit de inbreng 
van God zelf is, verlost van de erfzonde, daar dat 
wat uit de mens zelf komt tot mislukken gedoemd 
is. En Jozef zorgt voor Maria en het kind. Maria 
krijgt vele rollen in de loop van de eeuwen. Zij is 
onze voorspreekster, ze is moeder van smarten en 
dientengevolge verbonden met ons menselijk leed. 
Ze is de nieuwe bruid, zij symboliseert het volk 
Israëls als bruid van God. Zij is onze beschermster. 
Er is natuurlijk nog meer te vertellen, we zongen 
gezamenlijk liederen over Maria. Sytze de Vries 
eindigde met de vraag die wij ons kunnen stellen: 
door welke inspiratie, geest, wind laat jij je leven 
sturen? Inge Wijngaard heeft Sytze bedankt voor de 
boeiende lezing en wij hebben met elkaar nog 
geproost en heerlijke hapjes gehad, gemaakt door 
wijk 2. Anki Rijpma speelde op de piano en wij 
zongen nog wat. Het was een geweldige avond. 
Wat er gaat gebeuren 
Maandag 26 januari: is er de Bridge-drive ten bate 
van Melania. Deze wordt gehouden in de Parochie- 
en de Torenzaal van de Maria Virgo Regina kerk te 
Bennekom. Aanvang 19.30 uur, contactpersoon: 
Marialda Kuin: 0318 610 078. 
Maandag 2 februari: de creatieve middag o.l.v. Lia 
Fintelman, Toos Teunissen en Marian Hulsbosch. 
Het is in onze parochiezaal, koffie 13.30 uur, 
aanvang 14.00 uur. 
Maandag 2 maart: Vanavond komt de heer 
Hoogerkamp ons vertellen wat “Kiepkerels en 
Hannekemaaiers” waren. Koffie om 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur. 
Maandag 6 maart: Wereldgebedsdag, in onze kerk 
wordt de viering gehouden, aanvang 19.30 uur. De 
liturgie wordt elk jaar door een ander land 
samengesteld en dit jaar komt deze uit de 
Bahama’s. Overal in kerken rond de wereld wordt 
op deze dag dezelfde liturgie in allerlei kerken 
gebruikt en wordt er een snoer van gebeden rond 
de wereld gelegd. Iedereen is welkom, Maria Virgo 
Regina kerk, Heelsumseweg 1 Bennekom. Info 
wereldgebedsdag: www.wereldgebedsdag.nl. 

Maandag 30 maart komt Mevr. T. Polman een 
lezing geven over: “Anna Paulowna en de Oranjes”. 
In onze parochiezaal, koffie om 19.30 uur, aanvang 
20.00 uur. 
Dan is er nog een speciale mededeling: Wij gaan 
met ons reisje op donderdag 16 april naar Kevelaer. 
Programma: 
08:00 uur: vertrek vanuit Bennekom via 

toeristische route naar Kevelaer.  
09.30 uur: aankomst bij Café Nederkorn, te 

Kevelaer, waar we beginnen met koffie 
en een stuk appeltaart.  

10.15 uur: stadswandeling door het centrum o.l.v. 
een gids, wandeling duurt ongeveer 1,5 
uur. U kunt er ook voor kiezen zelf iets 
te doen in deze tijd. Wandelt u wel 
mee, dan is er een pauze om zelf even 
rond te kijken tot 12.20 uur. 

12.30 uur: vertrek met de bus via Sonsbeck naar 
Xanten alwaar we rond 13.00 uur 
aankomen en een 3-gangen menu 
krijgen in restaurant Neumaier.  

14.30 uur: te voet naar de St Victordom (ca. 500 
meter) waar een gids ons om 14.45 uur 
rondleidt door de Sint Victordom.  

15.45 uur: vrije tijd om in de stad rond te kijken 
17.00 uur: vertrek huiswaarts via toeristische 

route over Kalkar en Kleve. 
Rond 18.30 uur terug in Bennekom.  
Naast de KVG leden van Bennekom zijn parochianen 
uit onze gehele z.Titus Brandsma parochie van harte 
welkom om mee te gaan. Er kunnen 68 personen 
mee. Hoe meer mensen meegaan, des te 
voordeliger de deelnameprijs is. Deelname kosten 
zijn € 59,55 p.p. bij 30-35 deelnemers. Hebt u nog 
vragen, dan kunt u contact opnemen met Marian 
Hulsbosch, tel. 0318 414 290. 
Er is nog een speciale mededeling: Op 1 december 
is Riet Heestermans-Muhren overleden op de 
leeftijd van 84 jaar. Ze was 41 jaar lid van ons K.V.G. 
Door bij onze Nieuwjaarreceptie, 5 januari, onze 
K.V.G. kaars aan te steken is ze in onze herinnering 
en in ons midden. 
Wij wensen u een voorspoedig 2015, onder Gods 
hoede. 

namens het bestuur, Gea Kleipool, voorzitter 

STABAT MATER van Joseph Rheinberger 
meezingconcert 
Josef Gabriel Rheinberger (Vaduz, 17 maart 1839 – 
München, 25 november 1901) was een uit Liechten-
stein afkomstige Beierse muziektheoreticus, 
muziekpedagoog en componist. Hij volgde zijn 
muziekopleiding in München, waar hij onder andere  

http://www.wereldgebedsdag.nl
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onderwijs volgde bij Franz Lachner. Gedurende de 
vijftiger jaren van de negentiende eeuw voorzag hij 
in die stad in zijn levensonderhoud door orgelspel. 
Rheinberger schreef meer dan 200 werken voor 
koor, orkest en solisten. Tot zijn bekendere oeuvre 
horen zijn composities voor orgel. 
Het Stabat Mater is een van de beroemdste 
middeleeuws-Latijnse gedichten op de Moeder 
Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Het 
is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, 
Stabat mater dolorosa ('De moeder stond 
bedroefd'). 
De auteur van het Stabat Mater was waarschijnlijk 
een franciscaner monnik uit Frankrijk of Italië. 
Genoemd zijn Johannes Fidenza (1221-1274), die 
later als kardinaal-aartsbisschop van Albano de 
naam Johannes Bonaventura aannam, en John 
Peckham, een Engelse student van Bonaventura, die 
twintig jaar in Parijs woonde. In het verleden werd 
het gedicht toegeschreven aan Jacopone van Todi 
(gest. 1306). In de 15e eeuw kreeg het Stabat Mater 
de rol van hymne in de katholieke liturgie. Het werd 
dan gezongen op 15 september, de dag waarop het 
"Feest van de Zeven Smarten van Maria" werd 
gevierd. Het Concilie van Trente (1543-1563) 
besloot echter het Stabat Mater weer uit de liturgie 
te verwijderen, omdat het te profaan zou zijn 
(meerstemmige muziek en gebruik van niet-bijbelse 
teksten in de liturgie werden als profaan gezien). 
Het gedicht behoort sinds 1727, op gezag van Paus 
Benedictus XIII, weer officieel tot de katholieke 
misgezangen van het feest van Onze-Lieve-Vrouw 
van Smarten (15 september). Daarnaast werd het 
sindsdien ook gebruikt als onderdeel van de 
"Veertien statiën van de Kruisgang" tijdens de 
lijdensweek voor Pasen. Er zijn verschillende 
Gregoriaanse melodieën bekend, van zowel voor als 
na de invoering van het Stabat Mater als sequentia 
bij het feest van de Zeven Smarten van Maria. 
Op zaterdag 21 maart 2015, twee weken voor 
Pasen, wordt in de RK kerk te Bennekom, aan de 
Heelsumseweg nr. 1, dit Stabat Mater ingestudeerd 
en aan het eind van de dag tijdens een Vesper ten 
gehore gebracht. Dirigent is Rineke Hoens en 
organist is Nico van Rheenen. De organisatie is in 
handen van de Raad van Kerken Bennekom. De dag 
begint om 9.30 uur met ontvangst en om 16.00 uur 
is de afsluitende vesper. Kosten zijn € 15 p.p. incl. 
muziek en koffie of thee. Lunch zelf meebrengen. Er 
is een basiskoor aanwezig, dat het Stabat Mater al 
kan zingen. Wilt u met dit basiskoor mee 
repeteren? Dat kan op de donderdagavonden van 
19.00 tot 20.00 uur, dan kost de deelname inclusief 

de scratchdag € 30. Vanaf donderdag 29 januari 
wordt er gerepeteerd voor dit prachtige stuk over 
het paasverhaal van de Beierse muziektheoreticus, 
muziekpedagoog en componist Joseph Rheinberger. 
Aanmelden kan vanaf nu bij Janneke Postma, e-
mailadres: janneke59postma@gmail.com. 

Muziekgroep Turas werkt mee aan 
Keltische viering 
De Raad van Kerken Bennekom organiseert een 
Keltische viering die deze keer weer in het teken 
staat van Ierse muziek. In deze viering smelten naar 
goed Keltisch gebruik muziek, teksten, verhalen, 
filmbeelden en foto’s samen tot een vrolijk, 
leerzaam en inspirerend geheel. De Keltische 
christelijke spiritualiteit, het vroege Ierse christen-
dom, heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling 
van het christendom in West Europa en is nog 
steeds een bron van inspiratie. Respect voor de 
schepping, gastvrijheid, mildheid en naastenliefde 
zijn hiervan kenmerken. Het thema van de Keltische 
viering is: Into the Light. Samen gaan we op zoek 
naar de bron van het Licht. Samen ontdekken we 
hoe dat Licht ons leven kan versterken en tot bloei 
kan laten komen. Dit wordt verwoord in de 
liederen, teksten en gedichten. 
Muziekgroep Turas uit Ede bestaat uit vijf muzi-
kanten. Het instrumentarium bestaat uit keyboard, 
gitaren, banjo, bodhran, fluit, viool en accordeon. 
De zang neemt een belangrijke plaats in en wordt 
afwisselend solo en meerstemmig uitgevoerd. 
Na afloop wordt een kopje koffie of thee 
aangeboden met Iers soda bread. Het soda bread 
wordt gegeten met wat boter en jam en is een 
voorbeeld van de Ierse gastvrijheid. 
Datum: vrijdag 6 februari 2015 
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: NPB Ontmoetingskerk, Emmalaan1, 

Bennekom 

 
Keltische kunstuitingen zoals het Keltisch kruis en Keltische 
patronen worden terug gevonden in bijvoorbeeld sieraden, 

tattoos en grafische vormgeving. 
  

mailto:janneke59postma@gmail.com
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 __________________________________ FORUM ___________________________________  
 

Artikelen voor ons NieuwSBlad 
In het afgelopen jaar hebben onze pastorale 
voorgangers voor elke aflevering van ons 
NieuwSBlad een inspirerend artikel geschreven. Zij 
willen dit graag ook in 2015 doen. Hun bijdragen 
zullen worden geplaatst als eerste artikel in de 
rubriek ‘Forum’. 
Met hun bijdragen zijn nog niet alle afleveringen 
voorzien. Met name voor het Pinksternummer en 
voor het herfstnummer wil de redactie een beroep 
doen op de creativiteit van u allen. Maar ook voor 
andere nummers zijn artikelen vanuit de geloofs-
gemeenschap welkom. Als u vindt dat vaak dezelfde 
mensen aan het woord zijn in het Forum, dan geven 
wij u gelijk. Maar u hoeft dat niet aan hen alleen 
over te laten! Ook u bent geroepen om in een 
kortere of langere bijdrage te zeggen wat u 
bezighoudt in kerk en samenleving. 

Redactie 

Januari, saai en koud... 
Donker was de nacht, 
mensen op de vlucht, 
weggekeken, 
geen plaats in de herberg, 
geen plaats in dorp, stad en land. 
'Te vol, te veel'. 

De nacht houdt aan. 
Toen kwam jij, God, 
met een goed bericht 
en laat ons weten: 
'Een ster is verschenen, 
de hemel gaat open, 
een kind is gevonden, 
nieuwe toekomst wordt geboren'. 

Maar Jozef hoorde een stem: 
'Vlucht met het kind. 
Een koning zoekt hem te doden. 
Ga de grens over 
op zoek naar een beter land 
waar hoop is op rust, 
toekomst, 
een plek om in vrede te leven... 

Januari, saai en koud. 
De wegen glimmen van de regen. 
Soms ligt er sneeuw 
wit en zacht. 
Al gauw wordt het vies, nat en kledderig. 

Je zet je kraag op. 
Je duikt helemaal naar binnen 
waar het warm is. 
Je voelt je veilig. 
Handen in je zakken, 
laarzen aan je voeten 
alles goed verborgen. 

En dan...  
er wiebelt iets heen en weer. 
Je ziet het ineens. 
Wit van kleur, 
dun op een stengel, 
zachtgroene blaadjes. 
Een sneeuwklokje bibbert, wuift, 
wuift naar jou. 
Nieuw, vrolijk, opgewekt. 

Nettie Oegema 

De Slopershamer 
Wanneer een aartsbisschop een document schrijft 
over de toekomst van de parochies (Trouw, 12-22-
2014), zou je verwachten dat het gaat over een 
spiritueel onderwerp. Of dan toch over mensen. 
Maar in dit geval gaat het niet over mensen maar 
over stenen; over gebouwen. En dat ook met een 
visie die je eerder van een projectontwikkelaar 
verwacht. De monseigneur is in de statistieken 
gedoken en verwacht dat er in het aartsbisdom over 
dertig jaar hoogstens vijftien kerken zullen zijn. Hij 
noemt nog een aantal sombere voorspellingen. 
Maar ik denk dat die veranderingen voor hem los 
staan van de veranderingen op geestelijk terrein. 
Uit alles merk je al lezende dat de schrijver hevig 
extrapoleert, los van de maatschappelijke ontwik-
kelingen. En van de huidige kerkleer. Hij doet alsof 
zijn kerken in een vacuüm staan. Maar het kan even 
goed dat er ook op liturgisch gebied grote 
veranderingen zullen optreden. Daarbij kun je 
denken aan veranderingen in de gezags-
verhoudingen. Bijvoorbeeld wie welke handelingen 
mag verrichten. Misschien is er tegen die tijd wel 
iets veranderd ten aanzien van het celibaat. Ik hoor 
de protesten al klinken maar de Geest waait waar 
hij wil. En ook de Kerk evolueert. We leven in een 
dynamische wereld waarin alles steeds verandert, 
of we dat nu leuk vinden of niet. Persoonlijk geloof 
ik dat die evolutie een richting heeft en dat de 
Heilige Geest er richting aan geeft. Vooral wanneer 
je in de loop der geschiedenis terug kijkt, is dat 
soms duidelijk te zien. Wanneer je de geschiedenis 
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als het ware omdraait en vanuit het heden naar het 
verleden kijkt, zie je dingen die de tijdgenoten in 
dat verleden niet zagen. Niet konden zien door het 
gebrek aan afstand. 
De Geest werkt op een voor ons verborgen wijze 
aan de beschaving. Hoe de wereld er straks uit zal 
zien weten we niet. Misschien zullen we ooit nog 
eens spijt krijgen van die gesloopte kerken. Over 
het algemeen is het vaak zo, wanneer een gebouw 
een andere functie krijgt, dan juist kansen ontstaan 
voor originele oplossingen. 
Ik zou de aartsbisschop willen vragen om eens wat 
minder haastig te zijn en de Geest zijn werk te laten 
doen. 

Koos van der Zalm 

‘A self-fulfilling prophecy’ 
Volgens een document waarin bisschop Eijk de 
toekomst van de parochies schetst, zullen er in het 
aartsbisdom over een jaar of vijftien nog maar een 
stuk of twintig kerken over zijn. Dat is geen streef-
doel, zegt de bisschop, maar een prognose. Hij 
vergeet er bij te zeggen dat het in het priester-
centrale beleid dat hij voert, wel een zich zelf 
vervullende prognose is. 
In de recentelijk voorbije jaren zijn de plm. 350 
parochies in het aartsbisdom door samenvoeging 
teruggebracht tot 49 parochies, omdat er in het 
aartsbisdom maar ca. 50 priesters beschikbaar 
waren om pastoor van een parochie te zijn. 
Daarover ontstond toen al een hele discussie die nu 
door de toenemende kerksluitingen alleen maar 
feller wordt. Een felle kerkpolitieke discussie tussen 
het bisdom Utrecht 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 – 
het zogenaamde eucharistisch centrum, waarin 
tenminste eens per week de eucharistie gevierd 
wordt en waar dus een priester voor beschikbaar 
moet zijn. 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. Maar daarmee keert hij, voor wat 
het begrip van parochie betreft, terug naar het 
kerkelijk wetboek van 1917. Toen was de parochie 
het werkgebied van een pastoor rond een kerk. 
Sedert het kerkelijk wetboek van 1983 – 
uitgevaardigd door paus Johannes Paulus II om, 
zoals hij zei, de resultaten van het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) daarin te verwerken 
– is de parochie een gemeenschap van christen 
gelovigen. Een gemeenschap van gelovige mensen 
die elkaar in naastenliefde nabij zijn, het reilen en 

zeilen van het leven met elkaar delen, en de 
evangelische boodschap proberen te representeren 
in de maatschappij waarvan zij deel uitmaken. Een 
parochie is meer dan een kerk waar een priester de 
mis leest. 
In de aanloop naar en nog tijdens de eerste twee 
jaren van de fusie per 1 januari 2010 is ons 
herhaaldelijk verzekerd dat het bestaan van vitale 
lokale geloofsgemeenschappen een bestaansvoor-
waarde is voor het bestaan van een vitale ZTB-
parochie. Dat berustte op het juiste socio-
psychologische inzicht dat mensen vanuit de kracht 
van de eigen identiteit nu eenmaal eerder en beter 
zouden participeren. Onze Bennekomse geloofs-
gemeenschap was en is nog altijd een vitale geloofs-
gemeenschap. Des te sterker voelen we de centrali-
serende tendens in het beleid van het parochie-
bestuur. De maatregelen, die in het kader van 
bedoeld beleid worden getroffen, tasten nu juist die 
eigen identiteit aan. Die maatregelen: Het centrale 
parochieblad ‘Titus Breed’, met verbod voor een 
lokaal blad, althans een lokaal blad wordt niet 
langer door de penningmeester van het parochie-
bestuur gefaciliteerd; de zogenaamde vijfde 
zondagen; op de vijfde zondag in de maand, – een 
verschijnsel dat vier keer per jaar voorkomt – mag 
er in de lokale gemeenschappen geen eigen viering 
worden gehouden; er worden locatie overstijgende 
koren van verschillende zangstijlen – Nederlands, 
Latijns, Gregoriaans, Jongerenkoor, Kinderkoor – 
opgericht die centraal op de locaties worden 
ingeroosterd. Jawel, de lokale koren mogen blijven 
bestaan, maar de centrale inroostering doorkruist 
het eigen lokale programma, en bovendien een 
professionele dirigent, zoals voor ons eigen 
gemengde koor, wordt dan niet meer door de 
penningmeester van het parochiebestuur betaald. 
Allemaal bedoeld om de mensen te bewegen naar 
Wageningen te gaan. Maar dat doen de mensen 
niet, ook al kunnen ze dan ook niet meer in hun 
lokale kerk terecht. Geen wonder dat de bisschop in 
zijn document constateert dat vanwege ontkerke-
lijking het aantal parochies drastisch zal teruglopen. 
Hij jaagt de mensen zelf de kerk uit.1) 

Timo Harmsen, 30 december 2014 
1) Ten diepste schuilt het probleem van de kerk en de 
ontkerkelijking in de omstandigheid dat de kerk in de 
middeleeuwen is achtergebleven. Zij heeft verzuimd haar leer 
te duiden in de context van de moderne tijd. Het ambt in de 
kerk, de plaats van de clerus en de gewone gelovige, in het 
bijzonder van de vrouw, ook in het bestuur van de kerk, de 
betekenis van wat tot nu toe de transsubstantiatie wordt 
genoemd, moeten opnieuw worden doordacht. Drie pausen na 
Johannes XXIII hebben dat verzuimd en de ene – Johannes 
Paulus I – waarvan ‘men’ vreesde dat hij het zou gaan doen, 
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werd niet de tijd gegeven. Na 33 dagen stierf hij eenzaam in zijn 
slaap. Paus Franciscus lijkt het wel te gaan doen, getuige enkele 
opmerkelijke initiatieven, die zelfs de aandacht krijgen van niet-
katholieken tot verstokte atheïstische liberalen aan toe. 
Zodanig zelfs dat ze hun bezorgdheid over het welzijn van paus 
Franciscus uitspreken. Hoe het zij, veranderingen komen niet 
van de ene dag op de andere tot stand. Het gaat nog een 
mensenleven lang duren. Ondertussen moeten wij aan de basis 
de kerk overeind houden, te beginnen met de eigen lokale 
geloofsgemeenschap, de vrouwen voorop, zoals wij in onze 
eigen geloofsgemeenschap ervaren. Maar wel met meer lef en 
durf. In Wageningen maken ze niet alleen de dienst uit. 
 

Spelletje 
Om het jaar af te sluiten organiseerde ik vlak voor 
Kerstmis bij mij thuis een borrel voor het team van 
de merendero. De meesten van ons zijn vrouw: 
moeders van kinderen die voorheen of nog steeds 
naar de merendero gaan. Verder zijn er enkele 
jongeren die vroeger alleen voor het broodje en de 
melk kwamen, maar nu meehelpen. Juanita en ik 
zijn de coördinatoren. In totaal zijn we met een man 
of twaalf. 
Bij Marc en Ale thuis in Buenos Aires spelen ze 
triomino, een soort domino. We hadden om vijf uur 
in de middag afgesproken. Alles stond al klaar, en 
om de tijd te doden tot de eersten zouden komen, 
speelden we triomino, een soort domino met cijfer-
tjes, een erg leuk spelletje dat we sinds kort 
hebben. De eerste die kwam was Cristian, een van 
onze jongeren. Hij had wel zin om mee te spelen en 

had niet veel tijd nodig om te snappen hoe het ging. 
Even later arriveerde Arian, die eerst aarzelend 
aanschoof, maar al spoedig de beste van ons 
allemaal bleek. Ondertussen stroomde de 
huiskamer vol. Wij moesten stoelen aanschuiven en 
glazen inschenken, zodat we het spel moesten laten 
liggen. Cristian en Arian gingen echter onverstoor-
baar verder. Arian won alles. 
Reservestenen op 
Het was een gezellige middag. Er was een verrassing 
voor iedereen, we toasten op het voorbije en 
komende jaar, en om half acht ging iedereen weer 
naar huis. Alleen Cristian bleef achter. Hij zat daar 
aan tafel, zei niets, maar liet uit alles blijken dat hij 
zin had in een afsluitend spelletje. Mijn vrouw Ale 
en ik schoven aan. Het duurde lang deze keer, we 
moesten door tot alle reservestenen op waren. Zou 
er geen winnaar komen? Toen bleek Cristian zijn 
laatste steen te kunnen aanleggen. De triomf was 
voor hem! 
Tevreden 
Het is één van de beelden die ik van dit jaar bewaar: 
Cristian, die al van jongs af naar de merendero komt 
en nu medewerker is, blijft net zo lang na tot hij het 
spel ook een keer gewonnen heeft. Dat het hem 
lukte, stemde ons alle drie zeer tevreden. 

Marc van der Post 
(uit: Mensen met een Missie) 

 

 

 _________________________________ REDACTIE __________________________________  
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (veertigdagentijd) tot zondag 8 februari; voor TitusBreed 

kan dat tot woensdag 4 februari 
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 
 

Van de redactie 
 
Don Barten is gestopt als lid van de redactie van ons NieuwSBlad. Dat zat er al een hele tijd aan te komen. 
Al heel wat keren heeft hij dat aangekondigd en al die keren hebben we geprobeerd om hem daarvan af te 
houden. Maar nu hij vindt dat het echt niet meer gaat moeten we ons daarbij neerleggen. 
 
Don, bedankt voor je zeer gewaardeerde inbreng bij de redactievergaderingen; we zullen je achtergrond-
kennis van vele zaken missen. Bedankt ook voor de vele jaren dat je het parochieblad als opmaker en als 
stencillaar hebt gediend. 

Op dit moment bestaat de redactie uit Frans Breteler, Els Wouters, Anton Baks (stencillaar) en Jos Jansen 
(redactieadres en opmaak), met op de achtergrond Wilco van Oostveen als reserve-opmaker. 

Onze website en de contacten met de TitusBreed-redactie worden onderhouden door Henny de Nijs. 
Jos Jansen 

 

mailto: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 

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