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mei 12 seniorenpastoraat 
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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. 
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 _______________________________ KERKBERICHTEN _______________________________  
 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen in de Maria Virgo 
Reginakerk te Bennekom vanaf 29-03 t/m 17-05. 
VIERINGEN periode 29 maart 2015 t/m 17 mei 2015 

zondag 29 maart, Palmzondag 
10.00 uur: gezinsviering met Palmprocessie en 

medewerking van het kinderkoor 
voorganger: pastor Adri van Dijk 
intenties: Tjebbe Westendorp 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: het MOV project Bolivia 

donderdag 2 april, Witte Donderdag 
19.30 uur: Feestelijke Eucharistieviering m.m.v. 

het gemengd koor 
voorgangers: pastor Adri van Dijk en pastor Guido 

Dieteren 
intenties: Tjebbe Westendorp 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: voor Amnesty International 

U wordt uitgenodigd lekkernijen mee te brengen 
voor de Paasattenties, die voor onze mede-
parochianen worden gemaakt. 

vrijdag 3 april, Goede Vrijdag  
15.00 uur: viering van woord- en gebed m.m.v. 

het kinderkoor 
voorganger: mevrouw Riet Kroes 

In deze viering gedenken wij het lijden en sterven 
van Jezus Christus en brengen een bloemenhulde 
bij het opgestelde lege kruis. 

19.30 uur: viering van woord- en gebed m.m.v. 
ARSIS en gelegenheidskoor 
Gereformeerde Gemeente Bennekom 

voorganger: Gilles Ampt 
In deze viering wordt de Mattheüs Passie 
uitgevoerd en gedenken wij het lijden en sterven 
van Jezus Christus en brengen wij een bloemen-/ 
lichthulde bij het opgestelde lege kruis. 

zaterdag 4 april, Paaswake  
21.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 

gemengd koor in de Antoniuskerk te 
Ede 

voorgangers: pastor Adri van Dijk en pastor Guido 
Dieteren 

zondag 5 april, 1e Paasdag 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 

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

zondag 12 april, 2e zondag van Pasen  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: voor de caritas 

zondag 19 april, 3e zondag van Pasen 
10.00 uur: Laudenviering 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: voor het Hospice Bennekom 

zondag 26 april, 4e zondag van Pasen 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: voor opleidingen pastores 

zondag 3 mei, 5e zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het gemengd koor  
voorgangers: mevrouw Riet Kroes 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: voor de Zonnebloem Bennekom 

zondag 10 mei, 6e zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: pastor Liesbeth ter Elst 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: voor het inloophuis Wageningen 

zondag 17 mei, 7e zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het dameskoor 
vorganger: mevrouw Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: voorde voedselbank Ede 
 
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. 



 

5 
 

Kinderwoorddiensten 

 
geen opgave ontvangen 

Kom-in-de-kring vieringen 

 
mrt 29 Allen 
apr 12 Iti-Marije/Elke 
mei 3 vakantie 
mei 10 vakantie 
mei 17 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. 
mrt 29  10.00 v. Lammeren 0318 415 479 
apr 05 10.00u  Kroes 0318 418 002 
 19 10.00u  v. Oostrum 0318 417 889 
mei 3 10.00u  Nell 0318 430 988 
 17 10.00u  v. Lammeren 0318 415 479 
Janine van Schaijk, Tarthorst 6, 6708 JA 
Wageningen, tel. 0317 421 285 
mrt 29 10.00u De Vocht 0318 413 088 
apr 05 10.00u  Breteler 0318 416 462 
 19 10.00u  Beerepoot 0317 423 570 
mei 3 10.00u  Breteler 0317 415 588 
 17 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 
mrt 29 10.00u Baks 0318 418 686 
apr 05 10.00u  Schlepers 0318 416 304 
 19 10.00u  Baks 0318 418 686 
mei 3 10.00u  Schlepers 0318 416 304 
 17 10.00u  Baks 0318 418 686 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
mrt 29 10.00u van den Akker 0318 415 137 
apr 05 10.00u  Kroes 0318 418 002 
 12 10.00u Roelofs 0318 420 382 
 19 10.00u  v. Oostrum 0318 417 889 
 26 10.00u Appelman 0318 414 943 
mei 3 10.00u  Nell 0318 430 988 

 10 10.00u Roelofs 0318 420 382 
 17 10.00u  van den Akker 0318 415 137 

Dringende oproep: rijder voor de heer 
Scholten!! 
Ik ben dringend op zoek naar enkele personen die 
bereid zijn om op zondag de heer Scholten, 
Belmonteflat, Generaal Foulkesweg 197, thuis met 
de auto op te halen en hem na afloop van de 
kerkdienst – en het kopje koffie in het zaaltje – 
weer naar zijn huis terug te brengen. De heer 
Scholten is kortgeleden van de Heerdlaan naar de 
serviceflat in Wageningen verhuisd en wil graag in 
Bennekom naar de kerk blijven komen. Met enkele 
extra rijders er bij kan ik, in overleg met U, de 
rijbeurt zo indelen dat U niet vaker dan ongeveer 1x 
per twee maanden hoeft te rijden. 
Meldt U alstublieft aan; de heer Scholten zal u zeer 
dankbaar zijn. 

Coördinator rijdienst, Ad Meijs, a.meijs1@chello.nl, 
tel 0318 418 273 

Gezinsvieringen katholieke kerk 
Bennekom 
In de katholieke kerk in Bennekom worden in de 
Goede Week twee gezinsvieringen gehouden, op 
Palmzondag en op Goede Vrijdag. Iedereen is van 
harte welkom deze vieringen bij te wonen! 

Palmzondag (29 Maart) 
Tijdens de viering op Palmzondag (vanaf 10.00 uur) 
staan we stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Voor de kleinsten is er een speciale ‘Kom in de 
Kring’ Palmpasenviering. Er wordt voorgelezen uit 
de kijkbijbel, waarna de kinderen onder begeleiding 
hun eigen Palmpasenstok mogen maken. De 
Palmpasenstokken mogen de kinderen aan 
iedereen in de kerk laten zien. Bij goed weer 
kunnen de kinderen meelopen in de processie aan 
het eind van de viering. 
Als u goed ter been bent wilt u dan uw auto NIET op 
het plein voor de kerk parkeren? De parkeerplaats 
van de Plus is een goede optie. Of met de fiets 
natuurlijk. 
Voor het maken van de palmpasenstok vragen we 
een bijdrage van € 2. Deze bijdrage kan vooraf-
gaand aan de dienst worden betaald. Voor verdere 
informatie: 
komindekring@rkkerkbennekom.nl of via Angelique 
Zandstra (tel. 0318 418 992). 

Goede Vrijdag (3 april) 
Goede Vrijdag is een bijzondere dag, tussen 
Palmpasen en Pasen. Maar wat gebeurde er 
precies? En waarom denken we daar nu nog steeds  

mailto:a.meijs1@chello.nl,
mailto:komindekring@rkkerkbennekom.nl
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aan? Tijdens een sobere viering speciaal voor 
kinderen staan we hier elk jaar om 15.00 uur kort 
bij stil. We gebruiken hiervoor onder andere de 
beeldhouwwerken (kruiswegstaties) die in de kerk 
hangen. Ook brengen we een bloemengroet. Mooi, 
en stil. Breng je een mooie bloem (uit de tuin) mee? 
Meer informatie: Saskia Aarninkhof (tel. 
0317 842 913). We hopen u te kunnen begroeten! 

Werkgroep Gezinsvieringen 
Werkgroep Peuter/kleuter en kerk 

Paasattenties 
Tijdens de witte donderdagviering op 2 april, 
aanvang 19.30 uur, kunt u voor de viering weer uw 
gaven inleveren voor het maken van de paas-
attenties Dat kan variëren van chocolade, jam, 
koekjes, snoep, klein fruit en andere lekkernijen. 
De bezoekgroep zal van uw gaven op goede vrijdag 
mooie “bakjes” maken die voor de paasdagen 
worden bezorgd door de wijkcontactpersonen en 
andere vrijwilligers 
Op witte donderdag zullen achterin de kerk rieten 
manden klaarstaan. Tijdens de viering zullen de 
manden, tegelijk met de opbrengst van de collecte 
naar het altaar gebracht worden. De bezoekgroep 

Een passie voor de passie 
In de Goede Week voert het koor ARSIS o.l.v. Conny 
van den Broek met het projectkoor van Wim van 
der Heide samen tweemaal de Mattheüs Passie uit. 
Deze Passie is de basis voor de avondviering op 
zondagavond 29 maart om 18.30 uur in de 
Brinkstraatkerk. Ds. Wouter Smit zal in deze viering 
voorgaan. Op vrijdag 3 april is deze Passie de basis 
voor de viering van Goede Vrijdag in onze kerk, om 
19.30 uur. De voorganger in deze viering is de heer 
Gilles Ampt. 
De schrijver, ds. Piet van Midden uit Bergambacht, 
schrijft in zijn voorwoord: De Mattheüs Passie is 
niet de Mattheüs Passion, al ligt bij dat magistrale 
werk van J.S. Bach wel de inspiratie voor deze 
strofische Passie. Een samenspel van zaal en koor. 
Een berijming en daarin ook een vertolking van het 
lijdensverhaal van Mattheüs. De zaal zingt op 
melodieën uit Bach’s bewerking van de Passie. De 
koren volgen een toonzetting van Gerard van 
Amstel. Oud en nieuw naast elkaar. En het klinkt als 
een klok! De zaal opent met de dromen van 
vanouds: Geloof, hoop en liefde, die al met 
Abraham zijn meegekomen. En meteen valt het 
koor in: “Woorden, woorden….” Zo begint 
Mattheüs immers! (Matt 26:1) Vijf maal lees je in 
zijn evangelie een zin als “Toen Jezus al deze 
woorden gesproken had”. Vijfmaal, naar de indeling 

van de boeken van de Thora. Het woord is volgens 
het evangelie nu aan een vrouw: Maria van 
Bethanië. Zij wijst Jezus aan als Messias, als 
Gezalfde, door hem te zalven met kostbare 
mirreolie. Waarmee meteen de geur van de 
begrafenis van Jezus doorkomt. Het lijden is dan 
ook onontkoombaar geworden. In dat kader wordt 
de Paastafel zingend gedekt. Niet het Avondmaal 
wordt gevierd, maar de joodse Pesach-Seder: de 
viering van de vlucht uit Egypte. De ingrediënten 
zijn het haastig gebraden lam, matzes en de bittere 
kruiden die aan de bitterheid van Egypte 
herinneren. En natuurlijk de wijn. De beker met de 
dubbele bodem in het lijdensverhaal: “Wij klinken 
op het morgenrood, wij zingen ons hier uit de 
dood”. 
Wij hopen op deze manier samen met u het 
lijdensverhaal te beleven, graag tot zondag 29 
maart of vrijdag 3 april  

Eerste Communie 
Aangezien we slechts 5 aanmeldingen voor 
deelname aan de Eerste Communie op 7 juni a.s. 
hebben ontvangen, is in overleg met de betrokken 
ouders besloten om een jaar te wachten, zodat we 
begin 2016 met een grotere groep het voor-
bereidingstraject kunnen starten, hetgeen voor de 
kinderen wel zo leuk is. Zodra de datum voor Eerste 
Communie in 2016 bekend is, zullen we de 
potentiele communicanten hierover informeren. 

Vormsel 2015 
Vanuit Bennekom bereiden zich dit jaar 8 kinderen 
voor op het Vormsel. Dit zijn: Esmee de Frankrijker, 
Thomas Gielen, Silke Hofstad, Johan Hoksbergen, 
Arnold Lückerath, Carli Marcelis, Dorien van 
Oostveen en Stefan Pouwels. De voorbereidings-
avonden zijn op vrijdagavond in Wageningen (11x). 
Heel mooi wat er allemaal ter sprake komt. Ook het 
Vormsel zelf is dit jaar in Wageningen (zondag 
21 juni). De totale groep bestaat uit meer dan 30 
“Titus kinderen”! 

Mededelingen 
Ingeschreven: 
mevr. L. Fintelman, Wilterdinkstraat 7, 6721EB Ede. 
Verhuisd: 
 mevr. J.H. Frijters-Christiaanse, van Gasthuis-

bouwing 53 naar Algemeer 1-8, 6721GA 
Bennekom. 

 Karen Fortuin, Arno de Bruin, Naut en Stan, van 
Boerenbond 22 naar Heelsumseweg 4, 6721GS 
Bennekom. 

Overleden: 
op 27 februari 2015 Tjebbe Westendorp, 87 jaar. 
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Seniorenpastoraat 
12 mei 2015, 10.30 -13.00 uur Seniorenpastoraat 
voor 80 jarigen en ouder. U ontvangt hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging. 
Barmhartigheid 
In de viering van 8 februari, diakoniezondag met als 
thema barmhartigheid, is in de overweging 
aangegeven dat we meer aandacht zouden kunnen 
hebben voor elkaar als we weten dat er iemand ziek 
is, herstellende is, het moeilijk heeft. Als geloofs-
gemeenschap kennen we samen heel veel 
geloofsgenoten. Misschien kunnen we anderen 
erop attent maken als je op de hoogte bent van 
iemands ziek zijn of een minder rooskleurige 
situatie. 

Met een woord kan ik  _______________  
Met een telefoontje kan ik  ___________  
Met een bezoek kan ik  ______________  
Met het woord hallo kan ik  ___________  
Met het aanspreken van de ander met 
hun eigen naam kan ik  ______________  
Met een kaartje kan ik  ______________  
Met een mailtje kan ik  ______________  

 __________________  aandacht geven, 
 ______________  belangstelling tonen, 
 ___  begrip hebben voor de medemens. 

Diakonieberaad 

In Memoriam Tjebbe Westendorp 
Op 27 februari 2015 is overleden onze parochiaan 
Tjebbe Westendorp, 87 jaar oud. Hij is opgegroeid 
in het Heidenskip in de zuidwesthoek van Friesland 
waar zijn ouders een boerderij hadden. Tjebbe had 
een broer en twee zussen. Zijn jeugd was 
onbezorgd en goed. In Nijmegen heeft hij op het 
kleinseminarie gezeten. Toch besloot hij een andere 
weg te kiezen. Hij voelde zich meer aangetrokken 
tot het leven buiten, boerenbedrijf. Hij koos voor 
een opleiding aan de Landbouwhogeschool. In die 
tijd heeft hij Corrie, zijn vrouw, ontmoet. In 1957 
zijn ze getrouwd en al gauw naar Bennekom 
verhuisd vanwege zijn baan. 
Het gezin Westendorp kreeg 3 kinderen, Jan Dirk, 
Hans en Ineke. Tjebbe heeft veel met zijn kinderen 
ondernomen en hen de liefde voor de natuur 
bijgebracht. In 1980 is hun dochter Ineke overleden 
na een slopende ziekte. Dit had veel impact op het 
hele gezin. Op 59 jarige leeftijd ging hij met de VUT 
en kon hij zijn tijd indelen zoals hij wilde. In 2004 is 
zijn vrouw Corrie overleden. 
Hij heeft veel betekend voor Jan Dirk en Marleen, in 
de winkel en als oppas. Hij was een sportieve man. 
Zeilen, fietsen, de Elfstedentocht per fiets heeft hij 
27 keer gereden. Hij hield van vissen en de natuur. 

Als opa heeft hij ontzettend genoten van zijn 
kleinkinderen Ineke, Femke, Lotte en Jesse. De 
laatste 4 maanden van zijn leven zijn niet makkelijk 
geweest. 
In de viering ten afscheid hebben we stilgestaan bij 
zijn leven. We hebben gelezen uit Genesis 9 waarin 
staat geschreven: “God zei: ik plaats mijn boog in de 
wolken: die zal het teken zijn van het verbond 
tussen mij en de aarde.” Deze boog, de regenboog, 
zag Tjebbe toen hij 5 dagen voor zijn overlijden 
weer terugkwam in zijn huis op de van Hoffenlaan. 
Het woord “mooi” kwam over zijn lippen. Ineke en 
Femke hebben ons verteld over hun herinneringen 
aan opa en Jesse en Lotte vertelden dat ze opa nu al 
misten en zaten te denken aan een brug naar de 
hemel, misschien wel de regenboog als brug. Voor 
het teken van water en wierook zongen Jan Dirk en 
Hans samen met Hans Lucassen het lied “Ooit” 
waarin de volgende zinnen voorkwamen: 

“Ooit als mijn ogen breken, 
als mijn adem zacht gaat stokken; 

Ooit als mijn dagen tellen, 
weet ik Uw Naam. 

Ooit als mijn eind gekomen is, 
fluister mijn naam” 

Wij hebben hem te ruste gelegd op het kerkhof bij 
zijn vrouw Corrie en hun dochter Ineke. Wij bidden 
en vertrouwen dat Tjebbe nu de rust mag vinden 
waar hij zo naar verlangde bij de Eeuwige. 

Kort verslag MVR locatieraad 
Het wordt weer heel langzamerhand lente en wat 
warmer, hoewel je dat ’s morgens vroeg niet zou 
zeggen. Maar de klokjes in de tuin van onze kerk 
steken hun kopjes al weer boven het gras. Het 
nieuwe jaar is duidelijk begonnen. En wat is er zoal 
gebeurd: 
1. De centrale ofwel parochiekoren zijn binnen de 

Zalige Titus Brandsma samengesteld en 
begonnen. In tegenstelling tot koren in de 
geloofsgemeenschappen om ons heen, waar er 
diverse zijn beëindigd omdat ze de dirigent(e) 
niet konden financieren, heeft dit geen effect 
gehad op de koren binnen onze gemeenschap. 
Ze gaan allemaal vol energie door. Het gemengd 
koor heeft voor de financiering van zijn dirigente 
een oplossing gevonden. En 1 koor is zelfs 
doorgegaan als parochiekoor, namelijk ons 
kinderkoor. Dit geeft weer aan dat onze 
geloofsgemeenschap in staat is energiek door te 
gaan binnen een turbulente parochie. 

2. Weinig nieuws omtrent de eventuele uitbreiding 
van onze parochiezaal. Het wachten is nog op de 
goedkeuring van het gebouwenplan. De eerste  
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stap daarvoor, namelijk het creëren van een 
visie voor zTB, is gezet: zie elders in dit blad. 

3. Op 11 april is er een Doedag, een dag om 
energiek bezig te zijn met geloofsgenoten. Komt 
allen. 

4. En om voor deze inzet dan weer te bedanken is 
er op 14 juni de Vrijwilligersmiddag ofwel onze 
“High Tea”. Zet deze alvast maar in uw agenda, 
meer nieuws hierover volgt. 

De MVR locatieraad 

De toekomst van zTB en onze 
geloofsgemeenschap 
Sinds eind 2014 is er een visiegroep actief binnen de 
parochie Zalige Titus Brandsma. Deze groep heeft 
als opdracht een visie neer te zetten voor de Titus 
Brandsma: waar staan wij als parochie over 5 tot 10 
jaar. En hoeveel geloofsgemeenschappen hebben in 
dit toekomstbeeld een plaats. De groep bestaat uit 
bestuursleden inclusief Henri ten Have en een 6-tal 
locatieraadvoorzitters waaronder die van 
Bennekom. 
De groep heeft kritisch gekeken naar de geloofs-
gemeenschappen en hun levensvatbaarheid. Dit 
heeft zij gedaan aan de hand van een aantal criteria, 
namelijk vitaliteit gemeenschap – bepaald door o.a. 
aantal jongeren –, geografische ligging, ligging 
kerkgebouw zelf (bijvoorbeeld op een zichtpunt), 
nevenfuncties (zoals Bedevaartoord), aantal kerk-

gangers en verwachte afname (of groei), opbrengst 
kerkbalans en kosten per kerk. 
De toekomst van onze parochie kent een 
pessimistisch en een optimistisch scenario: in het 
eerste geval blijft er uiteindelijk maar 1 kerk over in 
de gehele parochie (dit is ook verwoord in de visie 
van bisschop Eijk, waar deze visiegroep zich 
overigens volledig van distantieerde), in het opti-
mistische scenario blijven bijna alle kerken in stand 
(dit is tevens een niet realistisch scenario). De 
waarheid ligt in het midden. Maar niets doen leidt 
uiteindelijk tot het pessimistische scenario, een 
“selffulfilling prophecy”, ofwel: wie karig zaait, zal 
karig oosten. Het optimistische scenario hoopt op 
een vernieuwde belangstelling voor geloof en kerk 
en enthousiasme binnen de geloofsgemeenschap-
pen, waardoor het mogelijk blijkt op meer plaatsen 
het geloof te vieren met een substantiële groep 
mensen. 
Voor de visie zijn we uitgegaan van realisme, dat 
zowel rekening houdt met het pessimistische 
scenario, maar ruimte wil laten voor het 
optimistische scenario. Door differentiatie willen wij 
met alle scenario’s binnen de uitersten rekening 
houden. En deze differentiatie is gebaseerd op 
bovengenoemde criteria. Zij bepaalt ook de 
prioritering van de pastorale bediening en de 
opbouw of afbouw van bepaalde locaties: 

 
Omschrijving Karakteristieken Pastorale bediening in toekomst 

1) 
Eucharistisch 

Centrum 

Centrale ligging, goed bereikbaar, relatief 
hoog kerkbezoek, ook door jongere 

generaties 

Optimale pastorale bediening: iedere 
zondag Eucharistie, alle kerntaken volledig 

aanwezig (liturgie, diaconie, catechese) 
2) 

Co-Centra 
Dezelfde karakteristieken als 1, alleen de 

ligging hoeft niet centraal in de parochie te 
zijn 

Hetzelfde als bij 1 tenzij de bediening in 2 
duidelijk ten koste gaat van 1 

3) 
Nevenkerken 

Het kerkbezoek is ruim boven de 50 
personen, er is nog (op zijn minst verborgen) 

vitaliteit aanwezig wat betreft activiteiten 
en kerkbezoek 

De pastorale kerntaken worden vervuld en 
ondersteund door het team in de mate dat 

zij draagvlak vinden in de gemeenschap. 

4) 
Afbouw-
locaties 

Kerkbezoek is doorgaans minder dan 50, ook 
speciale activiteiten blijken nauwelijks extra 

belangstelling op te leveren. Geen of 
nauwelijks contact met jongere generaties, 
kerkbalans niet voldoende voor onderhoud 

gebouw, verkoop levert meer op dan te 
verwachten terugloop in kerkbalans 

Geen actieve ondersteuning van het team 
behalve de bevordering van 

samengaan/samenwerking met andere 
geloofsgemeenschappen. Vieringen op laag 

frequente basis, zolang als gebouw open 
blijft, bij voorkeur door parochianen zelf. 
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Op basis van bovengenoemde criteria zijn de 
locaties ingedeeld. Hierover later meer. 
 
Deze indeling wordt besproken binnen het zTB 
bestuur, aan het Bisdom voorgelegd en is nog 
volledig voor verandering vatbaar. Ook zal deze elke 
2 à 3 jaar worden geëvalueerd; het is ook niet 
uitgesloten dat kerken in de loop der jaren van laag 
kunnen wisselen, door onverwachte snelle groei of 
neergang. 
Geloofsgemeenschappen die hun kerk uiteindelijk 
verliezen zullen wel de mogelijkheid geboden 
worden om samen activiteiten te ondernemen, 
maar zij worden tevens gestimuleerd om meer 
samen te gaan en samen te gaan werken 
Op basis van deze indeling en na goedkeuring van 
het Bisdom zal het gebouwenplan worden gemaakt. 
Hierover later meer. De visiegroep gaat door met 
het ontwerpen van een communicatie- en een 
veranderplan: hoe brengen we deze visie over aan 
alle parochianen, en hoe zetten we deze 
verandering in gang. Hierbij is de focus op het 
stimuleren van samenwerking en samengaan van 
geloofsgemeenschappen. 
De tijd dat de kerk er als vanzelfsprekend was, is 
voorbij. Meer dan ooit moeten we met z’n allen 
actief zijn/worden om onze geloofsgemeen-
schappen in stand te houden. 

Peter Wijngaard 
Voorzitter locatieraad / visiegroep zTB 

Actie KERKBALANS 2015 
De actie Kerkbalans is afgesloten met een zeer 
positief resultaat. De actie heeft dit jaar aan 
toezeggingen voor 2015 een bedrag opgeleverd van 
€ 54.340. In vergelijking met vorig jaar 2014 is dit 
een stijging van € 6.332, zo waar een prima 
resultaat. Het aantal bezochte adressen is 460, dus 
een gemiddeld bedrag van € 118 per adres. Buiten 
dit bedrag aan toezeggingen gaat er nog een bedrag 
naar de Vereniging. Hiervan heb ik geen inzage. 
Maar gezien de ontvangen reacties kan dit nog een 
substantieel bedrag zijn. Dit kan betekenen, dat het 
geheel aan bijdragen voor onze locatie op het peil 
van 2013 zal schommelen. 
Het was dit jaar moeilijk om voldoende lopers voor 
de actie te vinden, maar dit is ten lange leste wel 
gelukt. Ik roep parochianen op om voor de actie 
Kerkbalans 2016 zich bij mij aan te melden (o.a. 
Wageningen Hoog). Mijn telefoonnummer is 0318 
430 531 en mijn e-mail n.kamstra2@upcmail.nl. Ik 
besluit met mijn grote dank en waardering uit te 
spreken voor de 19 lopers en loopsters; zonder hun 

inzet en geduld was deze actie Kerkbalans 2015 
zeker niet geslaagd. Nogmaals bedankt en hopelijk 
ook voor 2016 opnieuw zo’n geslaagde actie. 

Vriendelijke groeten, Nico Kamstra 

Collecteopbrengsten februari en maart 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte Doel 2de collecte 

1 feb 91,60 111,35 Vluchtelingen Syrië 
(Cordaid project) 

4 feb 
uitvaart 199,46   

8 feb 100,80 144,30 Voedselbank Ede 

15 feb 77,10 98,30 Artsen zonder 
Grenzen 

22 feb 144,05 143,05 Oase Oosterbeek 
1 mrt 73,17 76,25 Caritas 
6 mrt 

uitvaart 258,67   

8 mrt 131,93 305,27 Vastenaktie 
Totaal 1076,78 878,52  

Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- Op Palmzondag 29 maart collecteren we voor het 

straatkinderenproject in Bolivia van onze eigen 
MOV. 

- Op Witte Donderdag 2 april is de collecte bestemd 
voor Amnesty International. 

- Op 5 april is de collecte voor Vluchtelingenwerk. 
- Op 12 april collecteren we voor Caritas in 

Bennekom. 
- Op 19 april is de opbrengst van de collecte 

bestemd voor het Hospice Opella in Bennekom. 
- Op 26 april is het Roepingenzondag en gaat de 

collecte opbrengst naar de priesteropleiding van 
het Aartsbisdom in Utrecht. 

- Op zondag 3 mei collecteren we voor De 
Zonnebloem in Bennekom 

Ik wil deze collectes van harte bij u aanbevelen. 
Arend Jan Nell, penningmeester MVR Bennekom 
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Bedankt!! & oproep! 
• Riet van der Linden. Koningin 

Koster is een zware taak. Je hebt 
heel wat keren voor onze 
gemeenschap klaar gestaan, de 
klok geluid, aangeveegd, de 
boekjes recht gelegd, het laatste 
licht uitgedaan, de stoelen 
aangeschoven, en nóg een keer gekeken of de 
deuren wel allemaal dicht waren. Onzichtbaar, 
onmisbaar. Een heel groot MERCI!! 

• Wim Klunder: bedankt dat je er vele jaren voor 
hebt gezorgd dat de parochiebladen bij de 
bezorgers gebracht werden! Een belangrijke 
schakel in de keten van ons blad. 

• Linda Rust, Iti-Marije Klein Woolthuis-Smits, 
Nynke v.d. Linden-Peters en Yvonne Hendriks: 
bedankt voor de vele KWD (kinderwoorddiensten) 
die jullie gedaan hebben. Het is voor de kinderen 
nadat ze Kom in de Kring ontgroeid zijn, een fijne 
manier van vieren. Dank voor de vele uren van 
voorbereiding en inzet. Namens alle ouders en 
KWD kinderen! 

• Don Barten. Waar is ons blad zonder goede 
mensen op de redactie? Bedankt voor de vele 
jaren dat je je hebt ingezet voor ons groene (nu 
blauwe) blad. Geweldig! 

• Anneke Helle. Onze gemeenschap geniet elke 
viering weer van onze zelf gemaakte liturgieën. Jij 
hebt vele jaren de liturgieboekjes getypt voor het 
gemengde koor. Veel dank! 

Oproep 
Zoals boven vermeld is een aantal mensen gestopt 
met de kinderwoorddienst. Christianne Marcelis 
zou graag wat versterking hebben!! Wil je er graag 
meer over weten? Neem gerust contact op met 
Christianne: 0318 418 347. 

Werkgroep Attent op talent 
(Marian Bolscher, Truus Appelman, 

José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 

Dank aan Riet en Ad van der Linden 
Onze gemeenschap is gezegend met vele 
vrijwilligers die veel werk verzetten en altijd klaar 
staan om klusjes te klaren. Dat geldt zeker voor Riet 
en Ad van der Linden. Ad zingt al jaren in het 
gemengd koor en als cantor, en Riet is al sinds 1994 
koster. Beiden zijn nu helaas genoodzaakt te 
stoppen vanwege de ziekte van Ad die steeds 
ernstiger vormen aanneemt. We zijn hen 
ontzettend dankbaar voor al hun inzet in de 
afgelopen jaren. Riet was een super-koster die er 
voor zorgde dat allerlei zaken “als vanzelf” goed 
geregeld werden. Ze zorgde er altijd voor dat er 

voldoende geconsacreerde hosties aanwezig waren, 
al moest ze er voor naar Wageningen met een 
fietstas vol cibories. Ze zorgde voor gewijde as op 
Aswoensdag en voor voldoende hout voor het 
paasvuur. De kaarsen werden op tijd bijgesneden of 
vervangen en de verwarming werd op tijd aangezet. 
En als geen ander wist ze met het wierrookvat om 
te gaan zonder in de kettingen verstrikt te raken. Ze 
heeft al haar kennis en ervaring aan ons over-
gedragen en nu zullen we het op eigen kracht 
moeten gaan redden. Dat gaat vast lukken, al zien 
we nog wel wat op tegen dat wierrookvat…. We zijn 
in ieder geval heel blij met Ria Roelofs die na de 
zomervakantie ons kosterteam komt versterken. 
Beste Riet, je hebt een verstandig besluit genomen 
om te stoppen met het kosterwerk. Ad heeft op dit 
moment echt al jouw zorg nodig. Maar we zullen 
jouw steun, advies en raad en de gezellige avonden 
bij jullie thuis zeker gaan missen. Heel erg bedankt 
voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. 
We wensen jou en Ad heel veel sterkte toe de 
komende tijd. 

Het kosterteam: John Veraa, Dianne Somhorst, 
Ria Roelofs en Ineke Ammerlaan 

Gezellige ‘Doe’dag in onze Bennekomse 
Kerk 

zaterdag 11 april 
Onze geloofsgemeenschap weet zich gesteund, met 
de vele activiteiten in en buiten onze kerk, door een 
zéér grote groep betrokken vrijwilligers. Daarvan 
maakt o.a. ook deel uit de schoonmaakgroep van de 
zaaltjes, die trouw elke week in een roulatiesysteem 
er voor zorgt dat alles netjes en schoon blijft. Het 
schoonhouden van de kerkruimte is de grootste 
klus en heeft op dit moment geen vaste 
schoonmaakgroep. Daarom is er extra aandacht en 
hulp nodig. Op de laatste bijeenkomst ‘schoon-
maakgroep zaaltjes’ hebben wij een plannetje 
bedacht. Wij willen graag 1x per jaar, op een 
zaterdag, een groot ‘schoonmaakfestijn’ houden in 
onze kerkruimte en sacristie. We rekenen er op dat 
onze zéér trouwe gemotiveerde vrijwilligers 
enthousiast zullen komen, maar ……… niet alléén 
aan hen denken wij. Ook richten wij ons speciaal tot 
de kerkgangers die, door wat voor omstandigheden 
ook, nog niet tot het ‘vrijwilligerskorps’ zijn 
toegetreden, maar wel blij en tevreden zijn over 
hoe al het werk zo verloopt hier in onze 
geloofsgemeenschap. Jong en oud, mannen (er 
moet op ladders geklommen worden) en vrouwen 
vragen wij 1x per jaar een dag vrij te maken voor 
deze activiteit. We willen er natuurlijk ook een 
gezellige dag van maken: 
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Om 9.30 uur willen we beginnen met koffie en wat 
lekkers en met de indeling van de werkgroepjes. 
Voor de lunch, brood en soep, wordt gezorgd; U en 
jullie zien: je hoeft niets mee te nemen dan alleen 
een goed humeur en een gezonde werklust. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd, en sneller klaar. 
Als u zich opgeeft voor de Doe-dag is dat prettig, 
met name voor de mensen die de lunch bereiden, 
maar u kunt natuurlijk ook, zonder opgave vooraf, 
binnenstappen op 11 april. 
U kunt zich opgeven door uw naam te vermelden 
op de intekenlijst achter in de kerk en in de 
parochiezaal, of een mailtje te sturen naar 
pietboers@upcmail.nl. 
Tot ziens op 11 april. 

Pieter Boers 

 
 
Laat deze dag een succes worden! 

Allen van harte welkom op 
zaterdag 11 april 9.30u 

in onze kerk. 
Wij hopen U en jullie daar te 

kunnen begroeten. 

 
Afscheid van Dinie Assink 

In 1997 werd Dinie Assink vaste 
begeleidster van het Dameskoor. 
Ontelbare malen heeft zij ons 
begeleid bij Uitvaart en overige 
diensten en de laatste 4 jaar ook 
bij de Lauden, waar iedereen 
genoot van het verstillende 
harpspel. Zij gaat nu verhuizen 
naar Haaksbergen, alwaar zij een 

ruimere behuizing gevonden heeft dicht bij haar 
familie. Op zondag 17 mei zal er na de viering met 
het Dameskoor afscheid van haar genomen worden. 
Nardie Breteler, dirigente dameskoor 

Het nut van geloofsgemeenschap MVR 
Dinsdag 21 april, 20 uur 

De laatste jaren besteedt de hele katholieke kerk 
nogal veel energie aan gekissebis over de interne 
organisatie. Dat is niet erg wervend en inspirerend. 
Waar dient die kerk in Godsnaam nog voor, zou een 
buitenstaander zich kunnen afvragen. Onze 
kinderen vragen zich dat trouwens ook af. En wat is 
dan ons antwoord? 

Wat is het maatschappelijk nut van de katholieke 
kerk in Bennekom? Wat zouden bijvoorbeeld de 
niet-katholieken in Bennekom missen als er hier 
geen katholieke gemeenschap meer zou zijn? Waar 
zijn we trots op? Inspireert het geloof ons 
inderdaad om iets te betekenen voor anderen om 
ons heen? Dan hebben wij bestaansrecht! 

Bij deze vragen passen ook woorden uit een 
overweging van pater Hans Koenen: 
“Zeg je: maar ik verlang toch zo vurig naar een 
andere kerk? Wéés dan ̶ als parochie ̶ een andere 
kerk! 
Zoek je geborgenheid in je geloof? Biedt dan 
geborgenheid! 
Zoek je broederschap/zusterschap in de kerk? Wees 
voortaan zelf een broer, wees een zuster, een 
reisgenoot voor ieder op je weg!” 

Dinsdagavond 21 april willen we ons door Hans 
Lammers verder laten inspireren over dit thema. De 
avond begint om 20 uur met koffie. We sluiten af 
om 22 uur met een glaasje. 

Hans Lammers kent u vast nog wel als pastor tot 
vorig jaar, met veel aandacht voor diaconie. Of 
misschien ontmoette u hem als gespreksleider 
tijdens besprekingen van het rode boekje van Huub 
Oosterhuis: “Red hen die geen verweer hebben”. 
Hij was hier ook cursusleider van “Bezoekwerk 
namens de kerk”. Op dit moment werkt hij aan 
realisatie van “De Oase” in Oosterbeek, voor 
mensen die af en toe een luisterend oor en wat 
extra aandacht nodig hebben. Voor dit diaconale 
project collecteren wij af en toe in Bennekom. 

Wij hopen 21 april op uw belangstelling voor het 
nut van MVR. 

Ceciel Bruin, Laurens Beerepoot, Jos Jansen, 
Nettie Oegema en Timo Harmsen 
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 ____________________________ KERK EN SAMENLEVING _____________________________  
 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurde 
Maandag 2 maart. Meindert Hoogerkamp geeft een 
lezing over: “De Kiepkerels en de Hannekemaaiers”. 
Drie eeuwen massale instroom van Duitse 
seizoenarbeiders, marskramers en dienstmeisjes. 
De hannekemaaiers waren diegenen die uit 
Duitsland (voornamelijk uit Westfalen en het 
Graafschap Lingen van de zeventiende tot en met 
de negentiende eeuw) in de zomer te voet naar 
Nederland kwamen om bijv. op het land te werken. 
In Duitsland heerste er in die tijden oorlog en 
armoede. “Hier die Not, dort das Brot”, zo zei men 
in Duitsland. De term “Hannekemaaier” is afkomstig 
van de naam Johannes, doorgaans afgekort tot 
Hannes en is ontleend aan de dag van traditionele 
indiensttreding, Sint Johannes dag (24 juni). De 
eerste Hannekemaaiers kwamen om gras te 
maaien. Toen bekend werd dat Nederlanders 
geïnteresseerd waren in Duitse koopwaar begonnen 
sommige Hollandgangers, de zogenaamde Kiep-
kerels, om wat extra geld te verdienen deze gewilde 
waar mee te nemen. En dat vervoerden ze in hoog 
opgeladen manden die ze op de rug droegen (kiep-
mand in het Nedersaksisch). Ze trokken van deur 
tot deur, van de ene boerderij naar de andere en 
koppelden zo “en passant” ook wat boerendeerns 
en boerenjongens, want ze wisten precies waar er 
jonge mensen vrij waren. Ook Duitse vrouwen 
trokken met waar rond. Zij droegen die in het 
algemeen op hun hoofd. Naar schatting 140.000 uit 
het huidige Duitsland afkomstige Hannekemaaiers 
hebben zich tussen 1815 en 1850 blijvend in 
Nederland gevestigd. In volksverhalen komt de 
figuur van “Hannekemaaier” voor en wordt vaak 
uitgebeeld als dommig figuur. Er bestaan veel 
verhalen over "Hans Hannekemaaier" uit Münster-
land; hij speelt soms een rol, die vergelijkbaar is 
met die van Tijl Uilenspiegel. De seizoenarbeiders 
werkten over het algemeen hard en goed, het 
waren flinke en sterke lieden. Ook van de veelal 
katholieke Kiepkerels, Marskramers, die hier met 

hun koopwaar kwamen, vestigden er zich heel wat 
voorgoed in Nederland. Zij gaven een positieve 
impuls aan de Hollandse economie, vormden bijv. 
een deel van de nieuwe warenhuizen, zoals de 
Winkel van Sinkel. Leeuwarden alleen al had 41 
Duitse zaken. En wat denkt u bijv. van V&D, P&C, 
C&A en de gebr. Lampe, door Duitsers opgericht: 
“Wir sind immer billiger”. Tussen haakjes, in 
Kevelaer, waar wij met ons reisje naartoe gaan, 
staat een beeld van een “Kiepkerel” als aandenken 
aan deze tijd. De import-Duitsers waren goede 
zakenlieden, bouwvakkers, broodbakkers, dijken-
bouwers, dienstmeisjes, veengravers en ga zo maar 
door. Ook steen- en pottenbakkers, bloemen-
kwekers uit Duitsland vestigden zich hier. Het ene 
na het andere kanaal in Noord-Zuid Holland werd 
met behulp van Duitse gastarbeiders gegraven en 
het lagere personeel bij de Oost-Indische 
Compagnie bestond uit ….. Duitsers. Menig intellec-
tueel of politicus kwam in volgende generaties uit 
deze gezinnen voort. Zo’n nieuwe impuls deed ons 
land goed. Altijd weer zijn we een toevluchtsoord 
voor mensen in economische, religieuze of politieke 
nood. En we zijn er door gegroeid, als land. 
Maandag 6 maart. Wereldgebedsdag; in onze kerk 
werd de avondviering gehouden. De liturgie is dit 
jaar in de Bahama’s samengesteld. Overal in kerken 
rond de wereld wordt op deze dag dezelfde liturgie 
gebruikt en wordt er een snoer van gebeden rond 
de wereld gelegd. De opbrengst van de collectes 
was € 326,10. Woorden van Jezus: “Dient elkaar 
door de liefde. IK geef het voorbeeld. Volg mij!” is 
de inspirerende leidraad voor deze gebedsdag. De 
muziek werd door de “cantorij” o.l.v. Elly Meijer 
verzorgd. Met dank aan Willemien Brouwer, die 
deze dagen altijd voorbereidt en organiseert. Info: 
www.wereldgebedsdag.nl. 
Wat er gaat gebeuren 
Maandag 30 maart. Mevrouw T. Polman houdt een 
lezing over “Anna Paulowna en de Oranjes”. Zij kan 
boeiend vertellen, we hebben al eerder een lezing 
van haar gehad. In onze parochiezaal, koffie-thee 
om 19.30 uur; aanvang lezing 20.00 uur. 
Zaterdag 11 april. Kledinginzameling “Mensen in 
Nood”. De stichting Cordaid “Mensen in Nood” 
houdt zaterdagmorgen 11 april van 9.00-11.00 uur 
weer een kledinginzameling in Bennekom. De 
inzameling wordt gehouden op het plein van onze 
kerk, Heelsumseweg 1. De opbrengst van de inge-
zamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikke-

http://www.wereldgebedsdag.nl
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lingsproject van Cordaid “Mensen in Nood” in 
Bangladesh. Graag alles brengen in gesloten plastic 
zakken. Informatie bij Willemien de Groot, tel: 
0318 417 355. 
Donderdag 16 april. Ons K.V.G. reisje naar Kevelaer 
en Xanten. We vertrekken rond 8.00 uur vanuit 
Bennekom, verzamelpunt bij Kijk- en Luister-
museum, Kerkstraat 1. De prijs zal € 59,55 p.p.zijn 
als er tenminste 30-35 mensen meegaan. Ons 
programma is als volgt: Vertrek via toeristische 
route naar Kevelaer. 9.30 uur; aankomst bij Café 
Nederkorn te Kevelaer, waar we beginnen met 
koffie (zoveel u wilt) en een stuk appeltaart. Om 
10.15 uur gaan we een stadswandeling maken 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 na de wandeling om zelf even rond te 
kijken tot 12.20 uur en daarna stappen we om 
12.30 uur weer op de bus en gaan via Sonsbeck 
naar Xanten, alwaar we rond 13.00 uur aankomen 
en een 3-gangen menu krijgen, met – soep – drie 
verschillende stukken vlees (varken, rund en kip) 
met groente en salade en diverse aardappel-
garnituren, – en een dessert, in restaurant Neu-
maier. Om 14.30 uur gaan we te voet (ca. 500 
meter) naar de St Victordom waar een gids ons om 
14.45 uur rondleidt door deze kerk. Om 15.45 uur 
vrije tijd om in de stad rond te kijken tot 17.00 uur, 
waarna we weer huiswaarts keren, via toeristische 
route over Kalkar en Kleve . Rond 18.30 uur zijn we 
dan thuis. Als er dames zijn, die geen K.V.G. lid zijn 
en denken: “ik wil wel mee”, dan bent u van harte 
welkom. Er kunnen zo’n 68 personen mee. Hoe 
meer mensen meegaan, des te goedkoper wordt 
het. En hoe meer zielen des te meer vreugd. Hebt u 
nog vragen, of wilt u zich aanmelden, dan kunt u 
contact opnemen met Margreet Barten onze 
penningmeester: 0318 416 675. Neemt u gerust 
vriendinnen, of buurvrouwen mee. 
Maandag 11 mei. Onze slotavond. Een muzikale 
afsluiting door de heer Henk Bouwman, die 15 
bijzondere Latijns-Amerikaanse instrumenten be-
speelt. Hij geeft ook uitleg over de instrumenten en 
over de inhoud van de gezongen nummers. In onze 
parochiezaal, koffie en thee om 19.30 uur, aanvang 
lezing om 20.00 uur. Namens het bestuur van het 
K.V.G., met vriendelijke groet, 

Gea Kleipool, voorzitter 

Kledinginzameling ”Mensen in Nood" 
De stichting Cordaid ”Mensen in Nood” houdt 
zaterdagmorgen 11 april van 9.00 tot 11.00 uur 
weer een kledinginzameling in Bennekom. 

De inzameling wordt gehouden op het plein van 
onze kerk. Met de opbrengst van de kleding wordt 
door Mensen in Nood speciaal hulp geboden op die 
plaatsen in de wereld waar hulp het hardst nodig is. 
Speciale aandacht is er dit jaar voor een 
ontwikkelingsproject van Mensen in Nood in 
Bangladesh. 
Bangladesh heeft het grootste bewoonde delta-
gebied van de wereld; het Patuakhalï district. Het 
land kampt met het regen- en cycloonseizoen van 
juli tot en met oktober. Dijken begeven het en hele 
stukken land worden door het water weggespoeld. 
Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8000 
mensen. Het Mensen in Nood project richt zich 
vooral op het creëren van evacuatiecentra, waar de 
mensen in ieder geval een veilig heenkomen 
kunnen vinden. 
Door uw overtollige, nog bruikbare, kleding te 
brengen kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan 
deze projecten. De ingezamelde kleding wordt 
verkocht aan sorteerbedrijven. Met het geld dat het 
opbrengt wordt het project, als hiervoor genoemd, 
gefinancierd. Draagt u ook een steentje bij? Wel 
graag alles brengen in gesloten plastic zakken. 
Informatie bij: 

Willemien de Groot, tel: 0318 417 355 

Stiltevieringen in de Goede week 
Op maandag 30 maart, dinsdag 31 maart en 
woensdag 1 april zijn er ’s avonds korte bijeen-
komsten in de Oude of St. Alexanderkerk in 
Bennekom. Door middel van zang, lezingen, 
gebeden, muziek en vooral stilte is er ruimte voor 
bezinning in deze week, waarin we Jezus volgen 
vanaf de intocht in Jeruzalem tot aan de kruisiging. 
De kerk is iedere avond open vanaf 19.00 uur en de 
vieringen zijn van 19.30 uur – 20.15 uur. De 
organisatie is in handen van de Raad van Kerken 
Bennekom. 

Wouter Smit, Gozien v.d. Schans, 
Truus Appelman en Bep Zwijnenburg 

Maria-zieken bedevaart 2015 
Op dinsdag 19 mei wordt in de kerk van Onze Lieve 
Vrouw ten Hemelopneming in Renkum voor de 
59ste keer de jaarlijkse Mariabedevaart gehouden. 
Het dagprogramma bestaat uit een plechtige 
Eucharistieviering, de ziekenzegening, een processie 
en de Mariahulde die wordt verzorgd door kinderen 
van de Don Boscoschool te Renkum. De dag wordt 
besloten met een plechtig lof. Niet alleen zieke 
mensen, maar iedereen kan deelnemen. 
U bent welkom vanaf 9.30 uur en de dag wordt 
omstreeks 16.00 uur afgesloten. De kosten 
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bedragen € 12 per persoon. Daarvoor wordt de dag 
verzorgd met koffie bij ontvangst, een lunch, en in 
de middag thee met cake. Met dieetwensen wordt 
rekening gehouden en op verzoek zijn hulmiddelen 
voor zieken beschikbaar (bedden, rolstoelen e.d.). 
Alleen in de middag deelnemen (vanaf ca. 13.30 
uur,) is mogelijk voor de onderdelen Mariahulde en 
processie, plechtig lof en sluiting. De lunch vervalt 
dan, en de kosten zijn € 5. 

In veel deelparochies zijn er contactpersonen, waar 
U terecht kunt voor informatie en opgave; t.z.t. 
maken die zich bekend op informatieborden in de 
kerk. Natuurlijk kunt U zich ook op eigen 
gelegenheid ‘s morgens bij de kerk melden. 
Voor nadere informatie kunt U ook terecht bij Carla 
Wilk, tel. 0317 317 688 of bij Sandra Waaijenberg, 
tel. 0317 315 036. 
 

 __________________________________ FORUM ___________________________________  
 

PASEN – De vijftiende statie 
Dit jaar mag ik als parochiële voorganger voorgaan 
in de viering op Goede Vrijdag `s middags om 15.00 
uur met de kinderen. In de voorbereidingsgroep 
hebben we gesproken over de vorm waarin dat kan 
gebeuren. Dit jaar hebben we gekozen voor de 
kruisweg aan de hand van onze eigen 
kruiswegstaties; de staties worden op een groot 
doek of in de koepel getoond aan de kinderen. We 
rekenen namelijk op een grote groep; de kinderen 
van de andere Bennekomse kerken zijn ook 
welkom. 
De kruisweg geeft een mooie gelegenheid om met 
de kinderen te praten over zaken die zij zelf ook 
tegenkomen, zoals gepest worden, opkomen voor 
elkaar, niet achter de massa aan lopen, troosten bij 
verdriet, steun voor mensen die alleen achter-
blijven. 
Ook zullen we met de kinderen de kruisverering 
laten plaatsvinden door het ruw houten kruis te 
tooien met voorjaarsbloemen en we zullen eindigen 
met de paasgedachte: De dood heeft niet het 
laatste woord. Wij die achterblijven zorgen dat 
Jezus voortleeft in onze verhalen en onze goede 
werken, naar zijn voorbeeld. Als de kinderen hierin 
kunnen meevoelen ben ik een tevreden mens. 
Hebt u de kruisweg in onze kerk wel eens goed 
bekeken; hij is prachtig. Elke statie geeft zo duidelijk 
weer wat de statie voorstelt. Wie de maker van 
onze kruisweg is? We weten het niet en het schijnt 
ook niet te achterhalen. 
Een zeer bekende, omstreden maar (tegenwoordig) 
gewaardeerde kruisweg is die van Aad de Haas, te 
zien in het Zuid-Limburgse Wahlwiller in de 
St. Cunibertuskerk. We waren er zo’n 15 jaar 
geleden en zagen een wel zeer niet-alledaagse 
kruisweg. Een kruisweg met een trouw hondje, 
treurende boomtakken, aasgieren van beulen en 
vogels. De figuren zijn enigszins schimmig, 
transparant, modern en toch van alle tijden. De 

kunstenaar Aad de Haas (1920-1972) begint niet 
zoals gebruikelijk vooraan links, maar rechts. 
Bovendien vond hij dat de kruisweg niet kon 
eindigen met de graflegging: de kruisweg van 
Christus bracht ons de glorie van de verrijzenis; het 
kruis zonder verrijzenis is zinloos. Daarom moest de 
voorstelling van de verrijzenis toegevoegd worden. 
Dat was in 1947 nieuw. De Haas begint in heel 
donkere kleuren die gaandeweg lichter worden 
totdat ze uitlopen in “zijn” vijftiende statie -Het 
Licht van de Verrijzenis-. 
Hij wil zeggen: ‘Christus bracht ons van donker naar 
licht’. Door aan de zgn. verkeerde kant te beginnen 
bereikte hij dat -De Verrijzenis- tegenover de 
zuidzijde kwam te liggen, zodat het daglicht zijn 
lichtsymboliek ondersteunt. Het donker is geweken 
voor het licht, de dood wijkt voor het leven. De 
houding van de afgebeelde soldaten op de 15e 
statie duidt niet zozeer op slapen of schrik, maar op 
een zich buigen voor het mysterie van de opgestane 
Heer. Uit het graf komt het groen omhoog, uit de 
dood komt nieuw leven. 

Geen Kruisweg zonder de Verrijzenis. 
Geen Goede Week zonder Pasen. 

Riet Kroes 

Gehoorzaamheid aan de bisschop is 
geen stempel in je paspoort voor de 
hemel 
1.Bezorgdheid, verontrusting, protest 
“Katholiek Bennekom Nieuws” meldt dat de 
Vereniging MVR de lijsten met in totaal 124 
handtekeningen uit Bennekom verzonden heeft. 
Het gaat om handtekeningen onder een ‘Noodkreet 
aan paus Franciscus’ uit bezorgdheid over, maar 
ook als protest tegen het proces van kerksluiting en 
opheffing van plaatselijke geloofsgemeenschappen. 
Het is vooral Kardinaal Eijk die in dit proces het 
voortouw neemt. In het vorige ‘NieuwSBlad’ hebt u 
in het artikel “Verontruste parochianen” van Jos 
Jansen daarover kunnen lezen.  
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2.Misschien denkt u dat ons niet veel kan gebeuren 
Als lokale geloofsgemeenschap zouden wij in staat 
zijn, zoals bij de laatste actie kerkbalans is gebleken, 
onze eigen financiële status overeind te houden. 
Onder de vooruitziende blik van vroegere pastoors 
hebben wij al vroeg geleerd zelfredzaam te zijn. Dat 
heeft er toe geleid dat onze geloofsgemeenschap 
een stevige infrastructuur heeft van werkgroepen 
en vrijwilligers die, bij gebreke van priesters, 
kerkelijke taken kunnen vervullen en de saam-
horigheid van de gemeenschap bevorderen en 
ondersteunen. 
Terecht waarschuwde Jos Jansen echter dat ook in 
onze parochie de komende tijd kerken moeten 
worden gesloten. Het is niet te verwachten dat de 
kerk van Bennekom daarbij buiten schot blijft. Maar 
zelfs zonder kerkgebouw kunnen we als lokale 
geloofsgemeenschap ons kerk-zijn behouden. 
3. “De lokale geloofsgemeenschap is helemaal 
kerk, zij het niet de hele kerk” 
Dat vinden we nu krachtig ondersteund in het 
essay: “De verwoesting van een bisdom: het 
masterplan van kardinaal Eijk” dat de theoloog en 
priester-hoogleraar Jozef Wissink schreef als een 
reactie op de visie van kardinaal Eijk. Daarin schrijft 
hij – in mijn bewoordingen: Het ‘masterplan’ van 
kardinaal Eijk gaat uit van een kerkbeeld dat 
wezenlijke elementen van het tweede Vaticaans 
Concilie mist. De kerk is een gemeenschap van 
gelovigen. Dat vinden we ook weer terug in het 
Kerkelijk Wetboek, dat de parochie omschrijft als 
een gemeenschap van christengelovigen. Wanneer 
men parochies fuseert tot een mega-parochie, 
ontstaat er een gemeenschap van gemeenschap-
pen. Wanner men dat niet aanvaardt, blijkt men de 
omschrijving van de parochie als een gemeenschap 
niet serieus te nemen, want dan laat men bij de 
fusering plotseling geloofsgemeenschappen ver-
dwijnen. Ze zijn opgelost in een nieuwe ‘gemeen-
schap’, die je alleen maar op kerkrechtelijke 
gronden ‘gemeenschap’ kunt noemen. Sociologisch 
kan dat niet. Je zou je dan alleen maar geloofs-
gemeenschap mogen noemen wanneer de bisschop 
je zo noemt. Maar wanneer de parochie een 
gemeenschap van gemeenschappen is, dient het 
parochiebestuur er ook alles aan te doen, om elke 
gemeenschap een vitale geloofsgemeenschap te 
doen zijn. Tot de vitaliteit van geloofsgemeenschap-
zijn hoort het samen bidden, overleggen, leren en 
van dienst zijn aan elkaar en aan de bredere 
gemeenschap. Voortijdige kerksluitingen lijken daar 
niet dienstbaar aan. 

4. Er alles aan doen vitale geloofsgemeenschappen 
te behouden 
Dat zegt Wissink in zijn essay. Dat zegt ook de 
aartsbisschop – toen nog geen kardinaal – in zijn 
pastoraal-liturgische beleidsnota van 2 februari 
2011. Het doel van het pastoraal beleid is: “het 
bewerkstelligen dat de geloofsgemeenschappen in 
de parochies in de veranderende kerkelijke en 
maatschappelijke omstandigheden vitaal en missio-
nair blijven”. Dat lijkt mooier dan het is. In zijn nota 
immers bedoelt de aartsbisschop met geloofs-
gemeenschappen telkens de ene geloofsgemeen-
schap waaruit elke van de 49 door hem gecreëerde 
parochies bestaat. Hij laat zo het begrip van 
gemeenschap helemaal samenvallen met wat kerk-
juridisch parochie heet. Het in elke parochie 
aanwijzen van een kerk als eucharistisch centrum 
waar het wekelijks vieren van de eucharistie 
gegarandeerd is en de flankerende maatregelen die 
het parochiebestuur daarbij treft – zie mijn artikel 
“A self-fulfilling prophecy” in dit blad van januari 
2015 – zijn bepaaldelijk niet in het belang van de 
lokale geloofsgemeenschappen, die, zoals Wissink 
betoogt, maar gewoon vergeten worden. 
5. Het belang van het kerkgebouw 
Hoewel we zelfs zonder kerkgebouw ons kerk-zijn 
kunnen behouden, behoeft het geen betoog dat het 
bezit van ons kerkgebouw van groot belang is. In 
zijn essay stelt Wissink. dat men respect zou 
moeten hebben voor het morele eigendomsrecht 
van de geloofsgemeenschappen op hun kerk-
gebouw. Momenteel zijn alle gebouwen eigendom 
van de uit de fusie voortgekomen mega-parochie. 
Gelden uit eventuele verkoop gaan dan ook naar de 
mega-parochie. Het is terecht dat we dit als 
regelrechte diefstal ervaren, ook al is het dat 
juridisch niet. 
Uitgaande van deze gedachte zou het reëel zijn dat, 
mocht het parochiebestuur onze kerk willen 
verkopen, de bisschop toestemming verleent het 
kerkgebouw aan de lokale geloofsgemeenschap 
over te dragen voor de prijs van € 1. Een kerkelijke 
of notarieel opgerichte of op te richten rechts-
persoon is daartoe volledig rechtsbevoegd. 
6. Slot 
Gaat het om de verwezenlijking van onze 
verlangens dan heeft dit verhaal nog veel losse 
eindjes. De hoofdzaken die we nodig hebben zijn 
offerbereidheid, financieel en in dienstbaarheid, 
saamhorigheid en juridische structuur.  
Een summiere samenvatting van het essay van Jozef 
Wissink vindt u elders in dit blad. 

Timo Harmsen, 15 maart 2015 
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De verwoesting van een bisdom 
Samenvatting van het essay “DE VERWOESTING 

VAN EEN BISDOM: HET MASTERPLAN VAN 
KARDINAL EIJK” dat Jozef Wissink schreef als reactie 

op de visie van Kardinaal Eijk. 
Om een idee van de inhoud te geven, niet om het 
lezen te vervangen, geef ik hier een summiere 
samenvatting van de inhoud. 

Het masterplan van kardinaal Eijk: 
a. miskent de betekenis die de kerk op de 

verschillende plaatsen in dorp of stad voor de 
mensen heeft; 

b. vergeet wezenlijke elementen vanuit een 
theologie van de kerk: de Kerk is een 
gemeenschap van gelovigen; de parochie is een 
welbepaalde gemeenschap van christen-
gelovigen; een megaparochie een gemeenschap 
van gemeenschappen;  

c. ondersteunt niet dat het leiderschap van de kerk 
dialogaal is en bereid moet zijn te luisteren naar 
wat de Geest het via medegelovigen te zeggen 
heeft. Al toen het ging om het aanwijzen van de 
eucharistische centra, maar zeker bij processen 
van sluiting van kerkgebouwen moet de 
gemeenschap worden gehoord; 

d. geeft voor het wegvallen van de pastorale 
werkers en werksters en bezoldigde diakens 
financiële redenen, maar de achterliggende 
agenda is klerikalisme: het functioneren van de 
kerk ten dienste van de gewijde ambtsdragers, 
terwijl het juist andersom moet zijn: het gewijde 
ambt ten dienste van het gemeenschappelijk 
priesterschap van alle gelovigen; 

e. leidt tot totale ontkerstening: met het sluiten 
van een kerk raakt men 90% van de aldaar 
kerkenden kwijt, om verschillende motieven: 
fysieke, denk aan de ouderen, woede, omdat 
men zich als gemeenschap niet serieus genomen 
voelt, ontheemding, men voelt zich in een 
andere kerk helemaal niet thuis. Beter dan totale 
ontkerstening lijkt het het christelijk geloof te 
behouden door affiliatie aan de protestantse 
kerk. 

Onder ‘Alternatieven’ noemt Wissink: 
f. De lokale geloofsgemeenschap is de grond 

waarop de kerk stoelt. “Daar wordt het hart van 
de ecclesiologie van Vaticanum II getroffen. Juist 
via plaatselijke geloofsgemeenschappen is de 
kerk nabij aan de mensen”. 

g. Respect voor het morele eigendomsrecht van de 
geloofsgemeenschap op hun kerkgebouw. 
Juridisch is het kerkgebouw eigendom van de uit 
de fusie voortgekomen mega-parochie. Gelden 

uit eventuele verkoop gaan dan ook naar de 
mega-parochie. “Het is terecht dat dorpen en 
wijken dit als regelrechte diefstal ervaren, ook al 
is het dat juridisch niet”. 

h. Tot slot komt Wissink, onder erkenning dat de 
situatie van de kerk in Nederland nijpend is, met 
de vraag “of het niet mogelijk is om met collega-
bisschoppen aan Rome de vraag voor te leggen, 
of de criteria voor de priesterwijding versoepeld 
kunnen worden, zodat op zijn minst de 
priesterwijding van viri probati [als voortreffelijk 
beoordeelde mannen. TH] toegestaan wordt.” 

Noot van TH: Dit laatste doet me weer denken aan 
de brochure van de Nederlandse dominicanen uit 
2007. Die was aanleiding om als eerste spreker op 
onze bezinningsavonden André Lascaris, een van de 
auteurs van die brochure, uit te nodigen. Zijn mond 
was toen al gesnoerd door de Magister van zijn 
orde. Maar dat was kerkpolitieke move op instigatie 
van Simonis. De biografie van Simonis wijdt er maar 
een paar regels aan. Maar die brochure, maar ook 
de toespraak van Lascaris, kunnen mij en ons nog 
altijd inspireren. 

Timo Harmsen, 13 maart 2015 

Over het vieren van eucharistie 
We beleven in de kerk in Nederland benarde tijden. 
Verschillende oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen: 
de hiërarchie-centrale structuur van de kerk, waarin 
de gewijde priester de norm uitmaakt en de leek 
nauwelijks een rol speelt; de uitsluiting van de 
gehuwde man en de vrouw van het priesterschap; 
de bij de moderne samenleving achtergebleven 
cultuur van de kerk, waardoor de komende 
generaties geen vertrouwen meer in de kerk 
hebben; en meer. Maar de meest directe oorzaak is 
de absolute binding van de eucharistie aan de 
priester en – in het bijzonder in ons bisdom – het de 
vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschappen 
ondermijnende pastoraal-liturgische beleid in de 
gefuseerde parochies. Dit dreigt ons – de kerk – met 
het priestertekort te beroven van de eucharistie, 
die toch de kernwaarde uitmaakt van het christelijk 
leven. Dit voert ons in een absolute impasse.1) 
Vijf jaren geleden hebben de Nederlandse domini-
canen met hun brochure “Kerk en Ambt; onderweg 
naar een kerk met toekomst” een weg aangewezen 
die een oplossing voor het priestertekort zou 
kunnen zijn. Zij bepleitten dat geloofsgemeen-
schappen de theologisch verantwoorde vrijheid 
nemen – en krijgen – om uit hun midden hun eigen 
voorganger(s) te kiezen – mannen of vrouwen, 
gehuwd of ongehuwd en al dan niet voor een 
bepaalde tijd. “Op grond van de voorrangspositie 
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van het ‘volk Gods’ boven de hiërarchie – 
uitdrukkelijk tijdens het Tweede Vaticaan Concilie 
uitgesproken – mag van de diocesane bisschop 
worden verwacht deze keuze in goed overleg te 
bevestigen door zijn handoplegging.” Mocht de 
bisschop dit weigeren op gronden die vreemd zijn 
aan het wezen van de eucharistie, zoals de 
celibaatsverplichting, “dan mogen de parochies 
erop vertrouwen, dat zij toch echt en waarachtig 
eucharistie vieren wanneer zij biddend brood en 
wijn delen.” 
De brochure van de Nederlandse dominicanen 
ontmoette hevig verzet van de bisschoppen bij 
monde van kardinaal Simonis, die de brochure, nog 
voor hij hem had gelezen, veroordeelde als in strijd 
met de leer van de Rooms Katholieke Kerk. Maar 
een oplossing aandragen deed hij ook niet. De 
brochure heeft echter ook niet tot gevolg gehad dat 
we overal2) in de parochies eucharistie gingen 
vieren zonder priester. Was dat eigenlijk wel de 
bedoeling van de schrijvers van de brochure, dat we 
zelf de mis gingen doen, zoals voorheen de priester 
dat deed? Dat zou te veel lijken op wat roomse 
jongetjes vroeger deden: misje spelen. Broertje 
speelde de mis, – zo serieus dat hij de regels van het 
missaal volgde – een ander broertje speelde voor 
misdienaar en zusje mocht volk zijn. Nee, denk ik 
toch, wij zouden creatief genoeg zijn om onze eigen 
vormen te vinden om het wezen van de eucharistie 
gestalte te geven. 
Wie wel eens in de ‘Dominicus’ in Amsterdam een 
eucharistieviering heeft meegemaakt herkent 
duidelijk de vormen en kan de bedoeling van de 
viering niet misverstaan. Brood – in de vorm van 
matzes (kan het joodser?) – en wijn worden onder 
het uitspreken van een dankgebed gezegend, 
gebroken, gedeeld, precies zoals Jezus van ons 
heeft gevraagd. In het samen delen van het brood 
en de wijn, zoals Jezus ons heeft voor gedaan, is 
Jezus in ons midden. Door het eten en drinken van 
het brood en de wijn verenigen we ons met 
Christus, als vierende gemeenschap herdenken wij 
zijn dood en opstanding.3) 
De auteurs van de brochure gaan er van uit dat de 
bisschop de keus van onze eigen voorganger 
bekrachtigt door zijn handoplegging. Hiermee 
bevestigen zij impliciet dat een aanstelling of enige 
vorm van bevestiging voor het voorgaan in een 
eucharistieviering door de bisschop nodig is, 
desnoods tijdelijk, als teken dat we delen in de 
eenheid van het Lichaam van Christus. 
Met betrekking tot het voorgaan in de viering van 
de eucharistie geeft het Nieuwe testament geen 

enkele specifieke aanwijzing. In Hand.2,46 lees ik 
slechts “Elke dag kwamen zij trouw en eensgezind 
samen in de tempel, braken het brood bij elkaar 
thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van 
eenvoud en vol vreugde.” Het is onwaarschijnlijk 
dat in de eucharistievieringen van de eerste 
gemeenschappen bedienaren zijn voorgegaan die 
een wijding door handoplegging hadden ontvangen. 
Het is evenzeer weinig waarschijnlijk dat degene die 
voorging zo maar iemand willekeurig uit de 
gemeenschap was: Op een of andere manier moest 
hij wel ‘aangewezen’ worden. Vanaf het begin moet 
er wel een rechte lijn hebben bestaan tussen de 
leiding geven aan de gemeente en het voorgaan in 
de eucharistie.4) 
Hoewel in de loop van de geschiedenis – vanaf het 
midden van de derde eeuw – steeds gewijde 
bedienaren zijn voorgegaan in de eucharistie, geeft 
de ontstaansgeschiedenis van de eucharistie toch 
grond aan het pleidooi voor ruimte aan de niet-
gewijde voorganger dan wel aan een minder 
formele wijze van officiële aanstelling en de 
mogelijkheid van een tijdelijke aanstelling. 
Theologen van naam en faam hebben hiermee 
ingestemd. Nog daargelaten de talrijke pleit-
bezorgers voor de verruiming van de toelating tot 
het priesterschap van gehuwden en vrouwen. Ook 
Schillebeekckx was van mening dat veranderingen 
in de wereld er toe kunnen leiden dat van 
bestaande oude tradities moet worden afgeweken, 
bijvoorbeeld als het gaat om het celibaat of het 
exclusieve recht van priesters om de mis te 
celebreren. 
Op grond van de prioriteit van het volk Gods – die 
ook gestalte krijgt in onze lokale geloofs-
gemeenschappen – boven de hiërarchie zal ons 
geweten ons uiteindelijk opleggen onze verant-
woordelijkheid te nemen om onze eigen eucharis-
tievieringen vorm te geven, tot behoud van onze 
gemeenschap, die helemaal kerk is, al is zij dan niet 
de hele kerk, waarmee we van harte wensen 
verbonden te blijven. 

Timo Harmsen, 20 april 2013 
1) Onrust heerst alom. Daarvan getuigen 
www.bezieldverbandutrecht.nl; www.professorenmanifest.nl 
2) Niet overal, maar wel hier en daar en ook elders in Europa en 
in Noord-Amerika ging men eucharistie vieren zonder priester. 
3) En als u toch het woord ‘transsubstantiatie’ wilt horen, een 
citaat uit “Pater van Kilsdonk”, p.145: “Een bevriende arts is 
gelukkig getrouwd. Hij zou zijn vrouw […] niet willen missen. 
Maar naast zijn huwelijk heeft hij een vriendin. Eens in de twee 
weken.[…] en slaapt met haar.” Op een avond, ze liggen reeds, 
ziet hij dat hij zijn trouwring nog om heeft. En op slag is hij 
impotent. De trouwring heeft voor hem de almacht van de 
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trouw. Voor hém, want natuurkundig is er met die ring niets 
bijzonders. Dat heet transsubstantiatie. 
Schillebeeckx zou het anders zeggen: “… dat wat de eucharistie 
is, ontgaat ons en is in wezen volstrekt onkenbaar voor ons, 
maar wij weten wel wat zij eventueel voor ons betekent en 
waarvoor zij dient. Dat is wat wij van het wezen van een ding 
kunnen zeggen: wat het voor ons betekent. Welnu, bij de 
Consecratie krijgen brood en wijn een andere betekenis en een 
ander doel. Wij bedoelen daarmee hetzelfde uit te drukken als 
de kerk alleen "op een andere manier".” (eerder geciteerd in 
mijn artikel: Priester onafhankelijke eucharistie, parochieblad 
van juli/augustus 2004) 
4) Zie Paul Tihon S.J. “Sur la présidence de l’eucharistie”, 
tijdschrift PAVES no 14 (3/2008) 
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=532. Desgevraagd 
zend ik u gaarne een Nederlandse vertaling van dit artikel toe. 
(timoharmsen@planet.nl). 

De blinde scheermesjesverkoper 
Mijn vrouw Ale koopt voor mij altijd scheermesjes, 
en ze doet dat op de terugweg van haar werk op 
het station van Lomas. Op de loopbrug over de 
sporen heen, vlakbij de trap die afdaalt naar het 
perron, staat een verkoper. Hij heet Omar en heeft 
niet veel artikelen: kousen en scheermesjes. De 
man heeft een bijzonderheid, hij is namelijk blind. 
Als een klant hem een bankbiljet geeft om te 
betalen, vraagt hij: 'Hoeveel geeft u?' Als het een 
briefje van twintig pesos is, stopt hij dat in de 
broek- of bloeszak met de briefjes van twintig, en 
haalt uit een andere zak een briefje van tien als 
wisselgeld tevoorschijn. Alles zit op een vaste plek, 
zodat hij zich niet kan vergissen. 
Afhankelijk 
De verkoper vergist zich niet, maar het wordt een 
janboel als de klant zich wel 'vergist'. Als je een 
briefje van twintig geeft en je erbij zegt dat het er 
een van vijftig is, geeft de verkoper je dertig pesos 
wisselgeld en stopt een briefje van twintig op het 
stapeltje van vijftig. Dan kloppen zijn rekeningen al 
snel niet meer. Hij is, met andere woorden, geheel 
afhankelijk van de eerlijkheid van zijn klanten. Blijk-
baar functioneert het, want Omar staat al jaren op 
dezelfde plek en haalt zonder mankeren de correcte 
hoeveelheid wisselgeld uit zijn zakken. Op één 
vierkante meter in Lomas de Zamora bestaat er een 
samenleving waarin niet bedrogen en gelogen 
wordt en ieder, wellicht tot eigen verrassing, 

betaalt wat men schuldig is. Dankzij de blindheid 
van Omar - en het vertrouwen dat hij daarom 
verplicht is in zijn medemensen te stellen. 

Marc van der Post 
(Uit: Mensen met een missie: http://bit.ly/1MKGXkE. 
Meer over het werk van Marc als presentiepastor is te 
zien in het filmpje: http://youtu.be/7Owzq1a928s.) 

Pasen: feest van ‘nieuw leven’ in natuur 
en geloof 
Pasen valt niet toevallig in het voorjaar: het feit dat in 
het voorjaar overal het ‘nieuwe leven’ ontwaakt en 
van oudsher door de mensen gevierd wordt, is door 
het christendom aangegrepen om daar ook het feest 
van ‘het nieuwe leven in Christus’ te vieren. Soms zijn 
beide tradities concurrenten van elkaar, soms vullen 
ze elkaar aan. 
Het is overigens goed om te weten, dat de grond-
structuur van bovenstaande ordening van christelijke 
feesten en gedenkdagen gebaseerd is op het joodse 
jaar. Daarom hebben belangrijke feesten als Pasen en 
Pinksteren allereerst een joodse oorsprong. 
De paasdatum hangt samen met de joodse tijd-
rekening en feestkalender. In de joodse jaarrekening 
begonnen de maanden telkens op de dag van de 
nieuwe maan (een maanjaar dus). De eerste maand na 
het begin van de lente was nisan. Volle maan was het 
op de 14e nisan. Dan vierden de joden Pesach. Tot in 
de 2de eeuw was dat ook de datum van het christelijke 
paasfeest. Christenen in Klein-Azië bleven daaraan 
vasthouden. Maar Rome, en dus het grootste deel van 
de kerk, gaf de voorkeur aan de zondag volgend op de 
14e nisan. Het concilie van Nicea in 325 legde de 
paasdatum definitief vast: de zondag na de eerste 
volle maan in de lente. In de praktijk kan die datum 
daarom variëren van 22 maart tot en met 25 april. 
Bovenstaande passages komen uit het informatieve 
artikel “Achtergronden van Pasen” door Frans 
Holtkamp, zie http://bit.ly/1CyLFk1. Over het liturgisch 
jaar en de kalender kan men ook veel wetenswaardigs 
lezen in het artikel “Over de relatie tussen tijd en 
liturgie” van Louis van Tongeren, zie: 
http://bit.ly/1B3ZYWP. 

Jos Jansen 
 

 

 _________________________________ REDACTIE __________________________________  
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pinksteren) tot zondag 3 mei (voor TitusBreed tot 29 april); 

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 
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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. 
Kostercontactpersoon 
John Veraa, 
Midden-Eng 34, tel. 0318 418 997 
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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