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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 vanaf 5-7 t/m 6-9-2014 
in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

zondag 5 juli, 14de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: de heer Gilles Ampt 
intenties: Euphemia Dorothea Maria Hendriks-

Vlaming 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Inloophuis Wageningen 

zondag 12 juli, 15de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het gemengd koor 
voorganger: pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 19 juli, 16de zondag door het jaar  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het dameskoor 
voorganger: mevrouw Marian Bolscher 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Epafras 

zondag 26 juli, 17de zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering met cantors 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Oase Oosterbeek 

zondag 2 augustus, 18de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering met 

cantors 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Amnesty International 

zondag 9 augustus, 19de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het dameskoor 
voorganger: pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom

 

zondag 16 augustus, 20ste zondag door het jaar 
10.00 uur: laudenviering met het laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas  

zondag 23 augustus, 21ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering met cantors 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MIVA 

zondag 30 augustus, 22ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Titusviering in Renkum 
voorgangers:  pastoor Henri ten Have, pastor Guido 

Dieteren, pastor Hans Lucassen 

zondag 6 september, 23ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het gemengd koor 
voorganger: mevrouw Riet Kroes 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vluchtelingen in het Midden Oosten  

Vieringen elders in de parochie, zie: 
www. ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen 

Vieringen verzorgingshuis Machtella/Cornelie 
Iedere 2e zaterdag van de maand, 's middags om 
16.00 uur in verzorgingshuis Walraven. 

Kinderwoorddiensten 

 
geen opgave ontvangen 

Kom-in-de-kring vieringen 

 
jul 5 Angelique/Irene 
jul 12 vakantie 
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Rij- en assistentiediensten 
Coordinator A. Meijs, tel: 0318 418 273 

Nora Janssen, Siza Vossenhol, Johanniterlaan 6, 
6721 XZ Bennekom, tel. 0318 414 908, Nora zelf 
0318 415 381; Regiotaxi 0900 0276. 
jul 12 10.00u Nora afwezig  
 26 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
aug 09 10.00u Meijs 0318 418 273 
 23 10.00u Nell 0318 430 988 
sep 06 10.00u Kroes 0318 418 002 

Janine van Schaijk, Tarthorst 6, 6708 JA 
Wageningen, tel. 0317 421 285 
jul 12 10.00u De Vocht 0318 413 088 
 26 10.00u Breteler 0317 415 588 
aug 09 10.00u De Groot 0318 417 355 
 23 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
sep 06 10.00u De Vocht 0318 413 088 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
jul 12 10.00u Kroes 0318 418 002 
 26 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
aug 09 10.00u Baks 0318 418 686 
 23 10.00u Schlepers 0318 416 304 
sep 06 10.00u Baks 0318 418 686 

De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
jul 05 10.00u Appelman 0318 414 943 
 12 10.00u Kroes 0318 418 002 
 19 10.00u  Roelofs 0318 420 382 
 26 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
aug 02 10.00u van den Akker 0318 415 137 
 09 10.00u Meijs 0318 418 273 
 16 10.00u Roelofs 0318 420 382 
 23 10.00u Nell 0318 430 988 
 30  Geen  dienst 
sep 06 10.00u Kroes 0318 418 002 
 

Levensverhaal van Linde de Gooyer 
Negen lange dagen na de uitgerekende datum, 
kwam je op 20 november 1995 op de wereld op de 
Heelsumseweg in Bennekom. Je was een vrolijke, 
vlotte peuter. Je liep snel en was dol op zwemmen, 
naar de dierentuin gaan en spelen met je vriendje 
Leon. Eenmaal op de basisschool ging je ontwik-
keling opeens niet meer goed en na een jaar kreeg 
je te horen dat je een ernstige, levensbedreigende 
stofwisselingsziekte had. We hoefden jou niks uit te 
leggen. Terwijl je motorisch steeds minder kon, ging 
ook het besef daarover achteruit. Je leek tevreden 
met het leven dat je leefde. Na de kleuterjaren op 

de Alexanderschool, ging je een paar jaar naar 
speciaal onderwijs in Arnhem. En vervolgens naar 
medisch dagverblijf Calimero in Ede. Steeds werd je 
programma aangepast aan de mogelijkheden die je 
op dat moment had, met hele lieve mensen om je 
heen. Vorig jaar verhuisde je dagverblijf naar de 
Hartenberg in Ede. Dat was voor jou een stapje te 
ver. Inmiddels geplaagd door longontstekingen, 
ging je conditie snel achteruit. Onze opdracht was je 
zo comfortabel mogelijk houden. Dat viel de laatste 
maanden niet mee. Door de hoeveelheid aan 
medicijnen, kreeg je last van complicaties. De 
laatste week heb je nog een behoorlijke strijd 
moeten leveren. Gelukkig ben je op 26 april 
uiteindelijk rustig ingeslapen, op 19-jarige leeftijd. 
Met een ontspannen, tevreden blik op je gezicht, 
alsof je wilde zeggen: ik ben nu ergens waar ik het 
heel goed heb.  
Daar houden wij ons maar aan vast.  

Co en Petra de Gooyer, ouders van Linde 

Mededelingen 
Overleden 
- 27 mei 2015: Euphemia Dorothea Maria Hendriks 

Vlaming, 93 jaar, Haldereng 77. De uitvaart heeft 
plaatsgevonden op 3 juni 2015 

Ingeschreven 
- Mevr. H. Post, Dennenlaan 3, 6705 BX 

Wageningen. 

Terugblik op de seniorenochtend van 
12 mei 2015 
Op deze ochtend mochten we 35 medeparochianen 
verwelkomen die gekomen waren naar de torenzaal 
om te luisteren naar pastor Hans Lucassen. 
“Richtingwijzers in je leven” was het thema van 
deze ochtend. Hierin kwamen de De Tien Geboden 
ter sprake. Iedereen was er mee opgevoed als een 
stevig houvast in je eigen leven. Hoe staan we hier 
nu tegenover, leven we er nog naar, roept het nu 
vragen op?? Hoe in onze kijk, als katholiek zijnde, 
op de wereld. Hoe gaan we met onze medemens 
om. Hoe kijken we naar God in ons leven en hoe is 
God aanwezig in ons persoonlijk leven. Het was een 
ochtend die zeer de moeite waard is geweest en 
vele vragen opriep. 

Na afloop van deze ochtend stond er een heerlijke 
lunch klaar in de torenzaal die verzorgd werd door 
Guus Mosch, Agnes Gielink, Gerda Rijsemus en 
Marianne van Oostrum. Het is genieten om te zien 
dat iedereen zich te goed doet aan de soep en het 
klaargemaakte brood. 

Al met al een ochtend die laat zien dat mede-
parochianen, ook op deze leeftijd, elkaar nodig  
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hebben om te praten, voor de gezelligheid en om 
elkaar weer te zien en het maken van nieuwe 
afspraken om elkaar te ontmoeten. 

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

De toekomst van zTB en onze 
geloofsgemeenschap 
De visiegroep heeft – zoals u heeft kunnen lezen in 
TitusBreed en dit NieuwSBlad – haar opdracht 
uitgevoerd en een toekomstplan ontwikkeld voor 
de kerken binnen onze parochie. De kerken zijn 
ingedeeld in de categorieën met elk een bepaalde 
verwachte levensduur: (1) Eucharistisch centrum 
(de langste levensduur), (2) co-centra, (3) neven-
kerken en (4) afbouwlocaties (worden op de zeer 
korte termijn afgestoten). In tussentijd hebben alle 
parochianen een brief ontvangen waarin nu precies 
wordt aangegeven welke locatie tot welke categorie 
behoort. 
Onze kerk in Bennekom zit eigenlijk tussen 
categorie 2 en 3 in. Daarmee zou ze een soort 
status aparte krijgen en dat willen we niet. Vandaar 
dat de kerk een nevenkerk is genoemd, maar qua 
beoogde levensduur gelijk opgaat met het 
Eucharistisch centrum en de co-centra. Vooralsnog 
gaan we uit van 10 jaar voor Bennekom. Dit wordt 
overigens de komende jaren gewogen aan de hand 
van de ontwikkelingen. 
Er wordt in elke locatie een voorlichtingsbijeen-
komst georganiseerd. Voor Bennekom is dat: 
 

dinsdag 8 september om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur) 

 
Deze vindt plaats in onze eigen Maria Virgo Regina 
kerk. Zorg dat u erbij bent, uw stem en geluid zijn 
heel belangrijk. 

Namens de MVR locatieraad, 
Peter Wijngaard, voorzitter 

Kort verslag MVR locatieraad  
Het is al weer juni, de langste dag is net geweest, en 
het gras moet weer regelmatig worden gemaaid. 
Met onze mooie, groene grasmaaier. Er is weer 
aardig wat gebeurd. Een kleine bloemlezing: 
1. De visiegroep heeft haar advies besproken 

binnen Bisdom en Parochiebestuur, en u allen 
heeft daarover een brief ontvangen. Zie elders in 
dit NieuwSBlad. 

2. We hebben een heel geslaagde vrijwilligersdag 
gehad; onze “High-Tea”. Een hoge opkomst van 
jong tot oud, heerlijke hapjes, zowel het zoet als 
het hartigs (dus niet zuur), verschillende thee-

smaakjes. Dat alles leidde tot een zeer gezellig 
samenzijn waar veel werd ge- en besproken. Ook 
werd de vrijwilliger/ster van het jaar gekozen; 
ditmaal viel de eer te beurt aan Riet van der 
Linden voor haar decennialange inzet voor onze 
gemeenschap. Een speciaal woord van dank aan 
allen die dit – toch wel weer groot – festijn 
hebben voorbereid en alle hapjes en drankjes 
hebben verzorgd. 

3. Binnen de MVR geloofsgemeenschap is er een 
beleidsgroep ingesteld onder de leiding van Hans 
Wilmink. Deze beleidsgroep zal het beleid voor 
de komende 5 jaar vaststellen voor onze MVR 
gemeenschap. Dit passende binnen de kaders 
van het algemeen Titus Brandsma beleid. In de 
beleidsgroep zitten onder andere Hans Wilmink, 
Ineke Ammerlaan, Laurens Beerepoot, Leo van 
Broekhoven, Nettie Oegema en Rita Karsten. De 
groep is nog op zoek naar twee of drie jongere 
mensen. Want wie de jeugd heeft die heeft de 
toekomst. 

4. Door allerlei veranderingen binnen het 
algemene mobiele telefoonverkeer werkt onze 
loopmicrofoon niet meer (dat geldt nu overigens 
voor de meeste van dit soort microfoons). De 
locatieraad heeft besloten om een nieuwe aan 
te schaffen, passende in deze tijd. Echter, zoiets 
is niet goedkoop: € 650 (incl. versterker en 
laders). De penningmeester van de zTB wordt nu 
om financiering gevraagd. 

5. De locatieraad is voornemens een (discussie-) 
avond te organiseren met als thema: ouders van 
jonge gezinnen. Deze avond wordt (mede) 
georganiseerd door bureau Lava en zal in het 
najaar plaatsvinden. Jonge gezinnen, ouders met 
jonge kinderen, ze blijven zo belangrijk voor 
onze gemeenschap, maar het wordt steeds 
moeilijker ze geïnteresseerd te krijgen en te 
houden voor de MVR en de kerk in het 
algemeen. De avond heeft als doel om te kijken 
waar dit aan schort, en of we misschien het tij 
een beetje kunnen keren. 

6. Op de Vlegeldag (26 augustus) is de MVR ook 
weer erbij, met onder andere boeken en kleding. 

7. En nog steeds weinig nieuws omtrent de eventu-
ele uitbreiding van onze parochiezaal. Het 
wachten is nog steeds op de goedkeuring van 
het gebouwenplan, en het lijkt erop dat dit plan 
pas in het najaar gereed komt. We blijven hoop 
houden. 

De MVR locatieraad 
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Vrijwilligster van het jaar 
Unaniem is verkozen tot vrijwilligster van het 

jaar 2015: 

Riet van der Linden 
Riet heeft wel meer dan 15 jaar als koster zich 
ingezet voor de gemeenschap, en daarnaast 

nog vele zaken zelf opgepakt zoals schoonmaak 
kerk, manusje (vrouwelijk) van alles, 

bestellingen, ceremoniarius, en nog veel meer. 
Riet kon er helaas niet bij zijn op de 

vrijwilligersdag; de oorkonde is daarom bij haar 
thuis afgegeven (met een blommetje). 

 

Collecteopbrengsten mei - juni 2015 
 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte 

3 mei 108,55 155,90 Zonnebloem 
Bennekom 

10 mei 78,83 255,45 Slachtoffers 
aardbeving Nepal 

17 mei 102,45 106,50 Voedselbank Ede 

24 mei 211,90 269,66 Week Nederlandse 
Missionarissen 

3 juni 
uitvaart 150,95   

7 juni 101,34 162,80 Liliane Fonds 
Totaal 754,02 950,31  

 
Hartelijk dank voor uw bijdragen 
 
Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- Op 5 juli is de collecte voor het inloopcentrum 

Markt 17 in Wageningen. Dit is een project van de 
gezamenlijke kerken en creëert een ontmoe-
tings¬plek waar iedereen welkom is en terecht 
kan voor een praatje, wat gezelligheid en een 
aantal keren per week voor een warme maaltijd. 

- Op 12 juli collecteren we voor Caritas van onze 
geloofsgemeenschap in Bennekom. 

- 19 juli is de collecte bestemd voor EPAFRAS. 
Epafras is een oecumenisch christelijke organi-
satie, die geestelijke steun geeft aan Nederlandse 
gevangenen in buitenlandse detentie. Ruim 45 
professioneel opgeleide geestelijk verzorgers 
(protestanten, katholieken en moslims) reizen als 
vrijwilliger naar meer dan 75 landen om Neder-

landers in buitenlandse detentie op te zoeken en 
met hen in gesprek te gaan over allerlei persoon-
lijke zaken in hun leven. 

- Op 26 juli is de 2de collecte bestemd voor het 
nieuwe inloophuis in Oosterbeek. Oase Ooster-
beek is een initiatief van Hans Lammers en wordt 
een plaats van ontmoeting. Op vaste dagdelen in 
de week kun je straks binnenlopen, om met 
andere aanwezigen een praatje te maken, een kop 
koffie of thee te drinken, of gewoon de krant te 
lezen. 

- Op 2 augustus is de collecte voor Amnesty 
International. Amnesty International is een onaf-
hankelijke wereldwijde beweging ondersteund 
door mensen uit meer dan 150 landen, die zich 
inzet voor slachtoffers van schendingen van 
mensenrechten overal in de wereld. 

- Op 9 augustus is de collecte bestemd voor het 
Hospice in Bennekom. Hospice Bennekom is er 
voor mensen in hun laatste levensfase, die een 
beperkte levensverwachting hebben en niet meer 
thuis kunnen blijven. Ook kunnen mensen in het 
hospice verzorgd worden als ze palliatieve zorg 
nodig hebben en tijdelijk niet thuis kunnen of 
willen zijn. 

- Op 16 augustus is de collecte voor het werk van 
Caritas in onze eigen geloofsgemeenschap in 
Bennekom; 

- Op 23 augustus collecteren we voor Missie 
Verkeersmiddelen Aktie (MIVA). MIVA financiert 
voor uitgezonden missionarissen en lokale 
broeders en zusters de aanschaf van middelen 
voor vervoer en communicatie, b.v. een terrein-
wagen, fietsen, motoren, een computer. Vervoer 
en communicatie zijn onmisbaar voor het werk 
van deze lokale ‘pioniers’. Zonder dat kunnen ze 
de mensen die hun hulp nodig hebben niet 
bereiken. 

- Op 6 september is de collecte bestemd voor een 
CORDAID vluchtelingenproject in Noord Irak. 
Cordaid werkt in een gezamenlijke noodhulp-
programma van 13 Nederlandse organisaties in 
een gebied waar veel Yezidi vluchtelingen zijn van 
de gemeenschap die wordt vervolgd en bedreigd 
door IS. 

 
Ik wil deze collectes van harte bij u aanbevelen.  

Arend Jan Nell, penningmeester MVR Bennekom 
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Kledingbeurs 
Op zaterdag 6 juni heb ik van 10.00-14.00 uur een 
kledingbeurs gehouden bij de RK Kerk in Bennekom. 
Het liep storm. Steeds meer mensen weten ons te 
vinden. Opbrengst € 350 voor de verbouwing/ 
renovering van de parochiezaal. 

Omdat het zo'n succes was wil ik u vragen om nog 
eens goed door de kasten te gaan en overbodige 
kleding bij mij in te leveren, ik wil namelijk op 
1 augustus (12-16u, Torenzaal) weer een beurs 
organiseren en dan de laatste keer op Vlegeldag, 
26 augustus. 

Janneke Postma, Selterskampweg 23, Bennekom 

Vlegeldag woensdag 26 augustus 
Ook dit jaar wordt er op de Vlegeldag, in en rond de 
R.K.Kerk in Bennekom, een verkoop gehouden van 
verschillende ingebrachte artikelen en producten. 
De verkoop is weer voor het goede doel, n.l. de 
verbouwing van onze kerkzaal. Vele vrijwilligers 
zullen weer in touw zijn om deze dag tot een succes 
te maken. Vanaf maandag 3 augustus kunt u tussen 
10.30 en 11.30 uur kleding en boeken brengen in de 
Torenzaal, Heelsumseweg 1. We hopen dat het 
weer een mooi bedrag opbrengt. In juni heeft de 
kledingbeurs € 350 opgebracht, opnieuw een mooi 
resultaat. Op zaterdag 1 augustus is er ook een 
kledingbeurs, u kunt hiervoor kleding brengen bij 
Janneke Postma, Selterskampweg 23. 
 

 

 ____________________________ KERK EN SAMENLEVING _____________________________  
 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurde 
Maandag 11 mei. Er zijn 30 dames aanwezig op de 
slotavond van het seizoen 2014/2015 voor de 
presentatie van een muzikale reis door Zuid-
Amerika uitgelegd en bezongen door Henk Bouman. 
Een aantal Latijns-Amerikaanse instrumenten waar-
onder de originele harp uit Paraguay worden door 
de heer Bouman bespeeld. In Latijns-Amerika waren 
alleen slaginstrumenten tot de Spanjaarden en 
Portugezen deze landen koloniseerden. Door de 
Spanjaarden en Portugezen werden de snaar-
instrumenten ingevoerd en vooral door de paters 
Jezuïeten, die de slaginstrumenten heidens vonden. 
De harp wordt door zijn vrouwelijke vorm alleen 
door mannen bespeeld. Dit wordt ons allemaal 
verteld, afgewisseld met spelen op de harp en 
volksliedjes gezongen met begeleiding op een 
gitaar. Ook ligt er een hele uitstalling aan 
slaginstrumenten, waaronder sambaballen van 
geitenhoefjes. De panfluiten worden van riet en de 
ocarina van geperst papier gemaakt. Er is ook een 
fluit gemaakt van een afvoerpijp. We klappen mee 
en het laatste lied wordt zelfs meegezongen. Het 
was een vrolijke warme avond. Neeltje Nakken 

Wat er komen gaat 
Maandag 7 september: Voordat onze jaar-
vergadering van start gaat, willen we het nieuwe 
seizoen openen met de eucharistieviering waarin 
pater H. Koenen voor zal gaan. Deze viering begint 
om 19.00 uur, dit jaar is het thema hetzelfde als 
vorig jaar: ”Tussen de stilte en het woord”. Na de 
viering drinken we koffie of thee met iets lekkers in 
de parochiezaal en om 20.30 uur beginnen we met 
de jaarvergadering. We eindigen met een glaasje en 
een hapje. Hoe meer zielen, hoe groter de vreugd. 
U bent van harte welkom. Van stilte en woord 
gesproken: 

Ik heb mij nu zo luid tot u gericht  
dat uw zwijgen is gaan klinken 
naar de stilte in een bladstil bos 
nadat er 's nachts uit een tent 
een kind geroepen heeft en het was 
het mijne niet. Ik twijfel niet 
aan uw bestaan zo lang u tot mij 
zwijgt. Het is aan mij, u laat mij vrij 
om uit uw echoënde stilte op te staan. 

Willem Jan Otten, 
uit: Eindaugustuswind, couplet 3 

Rest ons bestuur u een prettig zomerseizoen toe te 
wensen. Namens het K.V.G. bestuur, 

Gea Kleipool, voorzitter 
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Kinderkamp 2015: ‘Beloofd is beloofd’ 
Evenals in andere jaren organiseert het 
Aartsbisdom Utrecht ook in 2015 een aantal 
zomerkampen. Eén daarvan is het kinderkamp voor 
meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar, van 9 t/m 14 
augustus in Ermelo. Het thema dit jaar is ‘Beloofd is 
beloofd’. 

Tijdens deze alweer tiende editie van het kinder-
kamp is er aandacht voor de verschillende beloften 
van God in de Bijbel. Vanuit het thema ‘beloofd is 
beloofd’ ontdekken de deelnemers onder andere 
wat de roeping was van Abraham en hoe dit verder 
ging. Zo zijn er verhalen over beloften van 
bescherming bij gevaar, gezondheid in tijden van 
ziekte en Gods zorg in tijden van tekort. 

Hoofdleiders Marit en Michiel van den Ham: “Ook 
gaan we kijken naar wat we elkaar beloven en hoe 
Gods beloften ons kunnen helpen bij ons leven. 
Daarnaast organiseren we allerlei andere leuke 
activiteiten. We gaan veel spelletjes spelen, 
knutselen, zwemmen, slapen (en een beetje keten), 
lekker eten en nog veel meer. Wil jij ook in zes 
dagen iets moois (mee)maken? Ga dan mee op 
kinderkamp! Tot ziens in Ermelo!” 

Het kinderkamp op kampeerboerderij de Aalberts-
hoeve in Ermelo (Nijkerkerweg 65) kost € 115. Als er 
meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een 
speciaal tarief van € 60 per extra kind. Voorbeeld: 
twee kinderen = € 175 i.p.v. € 230. 
Meer informatie over de zomerkampen en 
aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl, menu 
‘kampen’. 

Fietsbedevaart naar Kevelaer 
Voor jongeren van 15 tot 30 jaar organiseert de 
Broederschap van Kevelaer van Amersfoort e.o. en 
‘t Gooi voor de 7de keer een fietsbedevaart vanaf de 
St. Josephkerk in Hooglanderveen naar Kevelaer. 
“Een tocht waarbij je anderen, maar ook jezelf leert 
kennen. Kevelaer is de plaats om samen het geloof 
te vieren, te verdiepen en om troost te ontvangen. 
Het is een unieke ervaring, waar je met plezier aan 
terug zult denken!,” aldus priesterstudent Henk van 
Hamersveld namens de organisatie. Na ontvangst 
van de reiszegen vertrekt de groep op zondag 26 juli 
naar Kevelaer. Daar sluit de groep aan bij het 
programma van de buspelgrims. Na een laatste 
groet aan Maria bij de Genadekapel fietsen de 
deelnemers op woensdag 29 juli weer naar 
Nederland. 

Kosten: € 150 (incl. volpension in Kevelaer, Neder-
landstalig programma, deelname vieringen, excl. 

diverse verzekeringen, lunch eerste dag en evt. 
excursie). 

Aanmelden: geef vóór 3 juli o.v.v. ‘Pelgrim Jongeren 
Fietsbedevaart’ naam, adres, woonplaats en e-
mailadres door aan Broederschap van O.L.V. van 
Kevelaer, Amersfoort e.o. en ‘t Gooi, t.a.v. Henk van 
Hamersveld, p/a Johannes Maria Goeslaan 5, 
3829CJ Hooglanderveen, jongkevelaer@gmail.com. 
Hierna wordt een officieel inschrijfformulier 
toegestuurd/gemaild. 
 
  

http://www.jongaartsbisdom.nl
mailto:jongkevelaer@gmail.com
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 __________________________________ FORUM ___________________________________  
 

 

Zomertijd 
De vlaggen met schooltassen wapperen al vrolijk in 
de wind, de eerste uitslagen zijn binnen. Heerlijk 
om zo een periode van ontwikkeling, kennis 
vergaren te kunnen afsluiten. Dat betekent wellicht 
voor de eerste keer zonder ouders/verzorgers op 
vakantie, nieuwe mensen leren kennen, andere 
culturen ontdekken, kortom een nieuwe levensfase 
begint. 

Ook voor ons volwassenen begint een tijd van 
heerlijk even geen verplichtingen, de agenda aan de 
kant en tijd om te ontspannen. Zeggen we dan ook 
dag tegen de kerk? Opvallend vaak horen we na de 
vakantie verhalen over de prachtige kerken die 
bezocht werden, op een doordeweekse vakantie-
dag, onderweg van de ene naar de andere mooie 
plek. Nemen we echter ook de tijd om op de zondag 
een viering bij te wonen, wellicht in een andere 
taal; maar is het niet zo als ons ook met Pinksteren 
gewaar is geworden, dat pelgrims komend uit 
diverse streken en landen, de boodschap toch 
konden verstaan? 

De media confronteren ons momenteel dagelijks 
met de schrijnende beelden van bootvluchtelingen, 
die aankomen aan de kusten van de landen, 
gelegen aan de Middellandse zee, maar ook op de 
Griekse eilanden. Politici vallen over elkaar heen in 
de discussie hoe groot de opnamecapaciteit per 
lidstaat moet zijn. En wij, wij vertrekken de 
komende weken naar de landen gelegen aan de 
Middellandse zee, met het doel tot rust te komen, 
ons te koesteren in de zon. Wat een wrange wereld. 
Nu kunt u zeggen: “Ja, maar ik kan toch niet alle 
problemen oplossen, door niet op vakantie te gaan 
of welk ander excuus dan ook”. Nee, dat is juist, 
maar onze ogen sluiten voor de problemen is ook 
geen oplossing. 

De vakantietijd is ook een tijd om tot bezinning te 
komen, dat kan door een heerlijke wandeling te 
maken, een goed boek te lezen, maar ook door 
open te staan voor een gesprek, waarin je echt 

aandacht hebt voor de ander. Luisteren naar zijn of 
haar problemen, zorgen. Het kan je ogen openen 
voor een nieuwe frisse kijk op de maatschappij en 
op die ander, of deze nu uit je directe eigen 
omgeving afkomstig is of wellicht via een lange weg, 
nu tijdelijk gehuisvest in een naburig AZC. 

Laten we open staan voor nieuwe ervaringen met 
de lijfspreuk van Jezus indachtig “Ik zal er zijn”. 
Een goede zomertijd gewenst. 

Ruud van der Linden 

Wat kan de katholieke kerk redden? 
“Is het een gewone crisis of is de katholieke kerk in 
Nederland op sterven na dood? Het plan van 
kardinaal Eijk om in het bisdom Utrecht nog 20 
kerken over te houden en 280 kerken te sluiten stuit 
op fel protest. De katholieken hebben zich verenigd 
in de groep ‘Bezield Verband’, maar Eijk weigert met 
de groep in gesprek te gaan. De kardinaal staat met 
de rug tegen de muur, zegt hij zelf. De kerk heeft 
nauwelijks inkomsten en miljoenen schadevergoe-
dingen aan slachtoffers van seksueel misbruik in de 
kerk. De bodem van de kas is in zicht. Zo meteen een 
gesprek met de kardinaal Wim Eijk, maar eerst een 
portret van één van die 280 kerken gewikkeld in hun 
doodstrijd.” 

Aldus de inleiding op een item in het programma 
‘Nieuwsuur’ van zaterdag 6 juni jl. onder de titel 
“Wat kan de katholieke kerk redden?” In deze 
inleiding herkennen we de problematiek omtrent 
de (dreiging met) sluiting van onze kerk(en) ook in 
onze parochie. 

Wat kan de katholieke kerk redden? Nou, niet 
kardinaal Eijk, zou ik zeggen, althans niet zolang hij 
de uitvoering van zijn pastoraal liturgisch beleids-
plan op de strikte en overhaaste wijze blijft voort-
zetten, ten gevolge waarvan kerken van vitale en 
financieel gezonde geloofsgemeenschappen 
gesloten gaan worden en met het sluiten van de 
kerken de daarin levende geloofsgemeenschappen 
verdwijnen. Als voorbeeld daarvan toonde de 
Nieuwsuur-uitzending de Andreuskerk in Brummen. 
Misschien waren de daarbij getoonde beelden van 
een klein groepje mensen tijdens een liturgische 
bijeenkomst in een overigens grote, maar lege, kerk 
wel wat misleidend. De uitzending maakte in ieder 
geval wel duidelijk dat de geloofsgemeenschap van 
Brummen sprankelt van leven en dat het haar ernst 
is met haar verzet tegen deze gang van zaken. 
Nadat haar bezwaarschrift tegen het bisschoppe 
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lijke decreet de kerk aan de goddelijke eredienst te 
onttrekken door de bisschop, kardinaal Eijk, was 
afgewezen, heeft zij dd. 7 april 2015 beroep 
aangetekend bij de “Congregatie voor de Clerus”, 
een van de negen congregaties van de Vaticaanse 
Curie. Misschien wel het krachtigste argument 
tegen het decreet van de bisschop om de 
Andreaskerk aan de eredienst te onttrekken is dat 
de Andreaskerk aan de eredienst is onttrokken 
omdat zich een goede gelegenheid voordeed de 
kerk te verkopen. Dat zou een versterking van de 
kas van de parochie, c.q. het bisdom opleveren, 
maar tevens de geloofsgemeenschap op oneigen-
lijke gronden van haar rechten op een eigen kerk 
beroven. Met de geloofsgemeenschap van 
Brummen wachten we in spanning de uitspraak af. 
Van de desbetreffende processtukken kunt u 
kennisnemen op de website van Bezield Verband: 
http://bit.ly/1GkrxRz. 

Was het op zich zelf al opmerkelijk dat kardinaal Eijk 
aan Nieuwsuur een interview toestond, – eerder 
had hij zelf zijn medebisschoppen aangeraden de 
pers zo veel mogelijk te mijden – voor wie de 
uitzending gezien heeft moet de conclusie zijn dat 
het interview beter niet gehouden had kunnen 
worden. Het heeft de zaak van de kerk niet 
bevorderd, noch zijn persoonlijk imago. Ik herinner 
me de tijden waarin ik, met de hele katholieke 
gemeenschap, trots was op onze bisschop, zoals in 
de oorlogsjaren op aartsbisschop, later kardinaal de 
Jong, hoe krachtig hij zich verzette tegen de joden 
vervolging, of tijdens en kort na de jaren van het 
Tweede Vaticaans Concilie op kardinaal Alfrink, hoe 
hij voortvarend leiding gaf aan het pastoraal 
concilie in Noordwijkerhout in de jaren 1969-1970, 
de transitiejaren van de katholieke kerk in 
Nederland, toen de bisschoppen van Nederland 
spraken met en luisterden naar hun gelovigen. 
Maar de transitie naar een kerk die in de moderne 
wereld verstaan zou kunnen worden, zoals de 
inmiddels heilige paus Johannes XXIII met zijn 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) had 
bedoeld, werd door een conservatief en 
restauratief ‘Rome’ wreed verstoord. Bisschoppen 
die zich hadden beijverd de vernieuwingen van het 
concilie in de kerk van Nederland te implemen-
teren, werden opgevolgd door bisschoppen die de 
restauratieve koers van de pausen sedert Johannes 
XXIII waren toegedaan. De leegloop van de kerk 
zette zich in beweging; priesters, die de 
verwachtingen die zij bij hun aantreden koesterden 
niet zagen vervuld, traden massaal uit. Lege kerken, 
met als logisch gevolg, lege kassen. 

Het hoofdonderwerp van het gesprek dat 
‘Nieuwsuur’-presentator Twan Huys in het 
bisschoppelijk paleis in Utrecht met kardinaal Eijk 
had was dan ook ‘wat zijn de oorzaken van de 
leegloop van de kerken’. “Een gewone crisis of is de 
katholieke kerk op sterven na dood?”, vroeg 
Nieuwsuur zich af. “Welke verantwoordelijkheid 
heeft de katholieke kerk zelf en u als leider voor het 
leeglopen van de kerk. De externe omstandigheden 
heeft u beschreven, maar wat is de oorzaak binnen 
uw eigen organisatie?”, vroeg de interviewer Twan 
Huys. Eijk: “Mij lijkt dat de cultuur de belangrijkste 
factor is en daar kun je moeilijk tegen op. Het is 
gewoon moeilijk om de boodschap over te dragen, 
de mensen staan er weinig voor open.” 

Wat verstaat Eijk hier onder cultuur? Vlucht hij hier 
eigenlijk niet weg achter de materialistische en 
individualistische westerse cultuur zonder acht te 
slaan op de eigen gebreken van een kerkelijke 
cultuur met haar autocratische bestuursstructuur 
en exclusieve waarheidsclaim op geloof en moraal? 
Zonder hervorming van haar eigen cultuur zal de 
kerk er inderdaad niet in slagen haar boodschap aan 
de wereld over te dragen.  

In september 2012 overleed op 85 jarige leeftijd 
Kardinaal Carlo Martini, voormalig aartsbisschop 
van Milaan. Enkele uren daarna publiceerde het 
dagblad ‘Corriere della Sera’ het interview dat 
Martini kort voor zijn overlijden had gegeven en 
waarvan insiders wisten dat hij wenste dat het 
gepubliceerd zou worden. In dat interview verweet 
hij de kerk en impliciet haar toenmalige leiders 200 
jaar achter te lopen; de ‘Verlichting’ nog te moeten 
door maken, als het ware. Martini behoorde 
duidelijk tot de ‘liberale’ vleugel van de kerkelijke 
hiërarchie. De kerkelijke cultuur is verouderd, stelde 
hij. Onze kerken zijn groot, maar leeg en de 
bureaucratie heeft de kerk in zijn greep. Onze 
rituelen en gewaden zijn pompeus. De kerk moet 
haar fouten toegeven en een radicale ommekeer 
maken, te beginnen bij de paus en de bisschoppen. 
Kardinaal Martini was ook voor het toestaan van 
het gebruik van condooms in bepaalde omstandig-
heden ter voorkoming van de overdracht van het 
HIV-virus. Hij wilde ook dat de kerk haar 
standpunten met betrekking tot homoseksualiteit 
en homorelaties en echtscheiding zou herover-
wegen, alsook zou onderzoeken wat in de 21e eeuw 
een gezin vormt. 

Bij de pausverkiezing van 2005 werd Carlo Martini 
genoemd als de mogelijke nieuwe paus. Zijn kansen 
vielen echter weg toen hij bekend maakte dat hij 

http://bit.ly/1GkrxRz
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leed aan een zeldzame vorm van Parkinson. In 
plaats van mogelijk Carlo Maria Martini werd 
Joseph Ratzinger tot paus gekozen, de ultieme 
tegenpool van Martini. Maar de Geest waait waar 
hij wil. Op 13 maart 2013 trad Franciscus als nieuwe 
paus aan. Met zijn nieuwe stijl van optreden, zijn 
hervormingen van de curie, de synode over gezin en 
seksualiteit en meer heeft hij als het ware met de 
uitvoering van het programma van Martini al een 
begin gemaakt.  

Een licht gloort aan den einder. 
Timo Harmsen, 16 juni 2015 

Reactie op: Wat kan de katholieke kerk 
redden? 
De ontboezeming van Timo Harmsen na het 
interview met Kardinaal Eijk in het NPO programma 
Nieuwsuur vraagt om enkele aanvullingen. Met zijn 
impliciete antwoord op de vraag in de titel kan ik 
het alleen maar eens zijn: wat de kerk nodig heeft is 
aanpassing aan ontwikkelingen in de wereld, 
pluriformiteit en inspirerende leiding. Dat zijn ook 
naar mijn mening minimale voorwaarden voor het 
overleven van de katholieke kerk als instituut. Of dit 
ook voldoende voorwaarden zijn staat nog te 
bezien. 

Kardinaal Eijk wijst de cultuur aan als hoofdoorzaak 
van het verval van de kerk, waarbij hij met cultuur 
bedoelt de moderne maatschappelijke ontwikke-
lingen, waardoor veel mensen individualistischer 
leven en deelname aan kerkelijke activiteiten 
minder relevant vinden. En waar volgens hem 
moeilijk tegen op te roeien valt. Aanpassing van de 
standpunten van de kerk aan ontwikkelingen in de 
wereld is volgens de kardinaal niet de weg te gaan; 
hij verwijst daarbij naar de Anglicaanse kerk, die 
leegloopt ondanks verruiming van standpunten bij 
die kerk. 

Toch waag ik het te veronderstellen dat de 
restauratieve ingrepen in de Nederlandse kerk-
provincie in de zeventiger jaren, die de daling van 
het aantal katholieken heeft ingezet, zoals Timo 
Harmsen in zijn artikel stelt, langzaam maar zeker, 
in de hele kerkgemeenschap zijn destructieve 
gevolgen laat zien. Opmerkelijk is namelijk dat het 
aantal katholieken dat minstens één keer per 
maand deelneemt aan vieringen (“kerks is”) vanaf 
de jaren tachtig is gedaald van ongeveer 20% naar 
ongeveer 5% in 2013, een daling die veel sterker is 
dan de daling van het aantal mensen dat zich 
katholiek noemt (van ongeveer 38% naar 26% in 
diezelfde periode). Bij de PKN (gemakshalve zijn 
PKN, Ned. Hervormd en Gereformeerd hierbij 

samengeteld) gaat de daling van de kerksheid min 
of meer gelijk op met de daling van het aantal 
gelovigen. 

 
Een en ander kan men afleiden uit gegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (zie: 
http://bit.ly/1LhTy0l), waarop bovenstaand plaatje 
is gebaseerd; in dit plaatje is duidelijk te zien dat de 
daling bij de katholieken veel sterker is dan bij de 
PKN-kerken. 

Niemand zal ontkennen, dat bij voortzetting van de 
dalende lijn, het sluiten van kerken noodzakelijk is, 
ook Bezield Verband Utrecht niet. Wat her en der 
veel weerstand oproept is de manier waarop dat 
gebeurt. Het op het beschikbare aantal priesters 
gebaseerde eucharistisch-centrum-beleid gaat ten 
koste van de vitaliteit van de afzonderlijke geloofs-
gemeenschappen. Het toepassen van allerlei rigide 
regelgeving, met betrekking tot vieringen in het 
algemeen en in relatie met op handen zijnde 
kerksluitingen, wordt niet begrepen en niet 
geaccepteerd. De gevolgen laten zich raden: een 
nog snellere leegloop van de kerken dan de 
trendlijn aangeeft, mogelijk ook nog versterkt door 
de recente aandacht voor de misbruikschandalen in 
de kerk. 

Jos Jansen 
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 _________________________________ REDACTIE __________________________________  
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Seizoenstart) tot zondag 23 augustus, voor TitusBreed tot 

19 augustus; 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. 
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 
 Riet Kroes, tel. 0318 418 002 
 Marianne Thie, tel. 0318 414 558 
 Marialda Kuin, tel. 0318 610 078 
 Pieter Boers, tel. 0318 847 568 

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 
Contactpersoon uitvaart en begrafenis 
Marian Bolscher, 0651 651 736 
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 
vacant 
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.rkkerkbennekom.nl
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:penningmeester@rkkerkbennekom.nl

