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VOORJAAR 
Op het moment dat ik aan dit artikeltje begin lijkt het in Nederland net een beetje winter te worden; en 
dan ook meteen met extreme omstandigheden: in het noorden van het land kan men schaatsen op straat 
en in het zuiden is het nu echt wel weer voor de winterjas. Een praatje over het weer in het bezinnend 
artikel voor het NieuwSblad ? 
Jazeker, want toen ik de keuze maakte voor zo’n artikel koos ik heel bewust voor “Voorjaar” en dan heeft 
het weer alles met het onderwerp te maken. 
Mijn keuze werd beïnvloed door de prachtige bak met krokussen die onder de overkapping van onze kerk 
staat. Deze bolletjes zijn daar gepoot tijdens de gezinsviering van 1 november. Ik was daar niet bij, maar ik 
was wel bij de ouderavond voor jonge gezinnen eind oktober.  
Deze avond was georganiseerd door de locatieraad uit zorg voor de kindergroepen in onze kerk: 
Kom in de kring, kindernevendienst en gezinsvieringen. 
De activiteiten voor de eerste 2 zijn gestopt; te weinig kinderen ......... ja, en dan houdt het verhaal op 
nietwaar … en toch … we hebben kinderen nodig om het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap  te 
garanderen. 
Het was een inspirerende ouderavond met heel wat jonge ouders en ook opvallend veel oudere ouders, 
opa’s en oma’s ook. Het geheel stond onder deskundige leiding van LAVA jeugdwerk, die de avond 
uitstekend leidde. Tot een duidelijk besluit kwam het die avond niet, maar men was wel aan het denken 
gezet. 
De bolletjes zijn dus gepoot en midden in de bak prijkt de hoopvolle tekst: “Samen brengen wij de kerk tot 
bloei”. Er wordt goed voor de bolletjes gezorgd en heel langzaam, maar heel zeker zie je de bloemetjes 
groeien en binnenkort zal er een uitbundige bloeiende bak krokussen voor onze kerk staan. 
En hoe staat het met de jeugdgroepen? Is daar ook iets ópgekomen? Ik weet dat elk proces z’n tijd moet 
hebben en dat men zeker niets mag overhaasten, maar ik heb misschien goed nieuws: Tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie sprak ik een nieuw lid van de locatieraad: Marieke Kok-Willemsen. Marieke heeft ook 
bemoeienis met de gezinsvieringen. Natuurlijk uitte ik mijn zorg over de tanende belangstelling bij sommige 
jeugdactiviteiten in onze kerk. Marieke verzekerde me dat er een “doorstart” gemaakt zal worden, mogelijk 
in een gewijzigde vorm. “Het komt goed”, zei ze,  en daar vertrouwen we op. 
Ook kijk ik uit naar de meedenkavond die de toekomstgroep MVR op 8 maart zal organiseren. Mocht u er 
nog niet van gehoord hebben ? Zet de datum maar in uw agenda ….. “Het komt goed”. 
Samen brengen we de kerk tot bloei. 
Gedurende de 40-dagen tijd doet het voorjaar zijn best, ook in de bak met krokusbolletjes. Gedurende de 
40-dagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Dat heeft tijd nodig en we zullen het niet overhaasten: 
Veertig dagen is een mooi getal om open te bloeien voor Pasen. 

Riet Kroes 
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Agenda 
jan 31 13.00u: gevlucht tot in ede…maar dan? 20 
feb 12 18.00u: film ‘after life’ met maaltijd 7 
  keltische viering ontmoetingskerk 7 
 23 mvr locatieraad  
mrt 8 bijeenkomst toekomst mvr 13 
 10 en 11 mare speelt schaduwrijk 21 
 11 sobere maaltijd 9 
 14  pg en mvr locatieraad 
 16 klimaatakkoord kerkheem 20 
 22 mvr locatieraad  
 

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 31-01 t/m 20-03-
2016 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom  
zondag 31 januari, 4de zondag door het jaar 
10.30 uur: Titusviering in Oosterbeek m.m.v 

Laudate 
voorgangers: Henri ten Have, Guido Dieteren, Hans 

Lucassen 
zondag 7 februari, 5de zondag door het jaar 
10.30 uur: gezinsviering met Agape m.m.v. 

kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MOV straatkinderen in Bolivia 

Presentatieviering Eerste Communie 
Op 17 april 2016 zullen 14 kinderen hun Eerste 
Communie gaan doen. De kinderen zijn onlangs, 
onder begeleiding van de werkgroep, gestart 
met de voorbereiding op de Eerste Communie. 
Tijdens de gezinsviering op zondag 7 februari a.s. 
zullen de nieuwe communicantjes zich 
voorstellen aan iedereen in de kerk. Tevens 
worden voor deze viering de kinderen die in 
2014 hun Eerste Communie hebben gedaan, 
uitgenodigd om hun eigen symbooltje van hout, 
dat afgelopen 2 jaar in de kerk heeft gehangen, 
in ontvangst te komen nemen. 

De werkgroep voorbereiding Eerste Communie 

woensdag 10 februari, Aswoensdag 
19.30 uur:  woord- en gebedsviering m.m.v. het 

dameskoor 
voorganger: Marian Bolscher en Marianne Thie 
zondag 14 februari, 1ste zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vastenactie: meisjesinternaat in 

Kenia 
zondag 21 februari, 2de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder grenzen 

zondag 28 februari, 3de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 

gemengd koor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede 
zondag 6 maart, 4de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: pastor Joop Nijrolder 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
zondag 13 maart, 5de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord en communieviering m.m.v. 

Jongeren Koor Antonius 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Oase Oosterbeek 
zondag 20 maart, Palmzondag 
10.30 uur: gezinsviering met communie m.m.v. 

kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: Marian Bolscher 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Ronald Mc Donald-huis Arnhem 
 
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. 

Rij- en assistentiediensten 
Coordinator A. Meijs, tel: 0318 418 273 

Nora Janssen, Siza Vossenhol, Johanniterlaan 6, 
6721 XZ Bennekom, tel. 0318 414 908, Nora zelf 
0318 415 381; Regiotaxi 0900 0276. 
jan 31 GEEN VIERING 
feb 14 10.30u Meijs 0318 4 18 273 
 28 10.30u Nell 0318 430 988 
mrt 13 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
jan 31 GEEN VIERING 
feb 14 10.30u Breteler 0317 415 588 
 28 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
mrt 13 10.30u De Groot 0318 417 355 
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Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
jan 31 GEEN VIERING 
feb 14 10.30u Baks 0318 418 686 
 28 10.30u Kroes 0318 418 002 
mrt 13 10.30u Baks 0318 418 686 

De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
jan 31 GEEN VIERING 
feb 07 10.30u van den Akker 0318 415 137 
 14 10.30u Meijs 0318 418 273 
 21 10.30u Roelofs 0318 420 382 
 28 10.30u Nell 0318 430 988 
mrt 06 10.30u Appelman 0318 414 943 
 13 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 
 20 10.30u Meijs 0318 418 273 

Film bij het jaarthema “Tussen de stilte 
en het woord” 
Bennekom, vrijdag 12 februari om 18.00 uur! R.K. 
kerk Maria Virgo Maria, Heelsumseweg 3: 

After Life (1998) Japanse film onder regie van 
Kore-eda Hirokuza, duur 180 minuten. 

Ergens tussen hemel en aarde, in niemandsland, 
bevindt zich een groot huis. Het is een tussenstop 
voor hen die onderweg zijn naar het hiernamaals. 
Een plek waar de mens nog kan terugkijken op het 
aardse verleden. De opdracht is de herinnering te 
kiezen die meegaat naar het “persoonlijk” paradijs. 
Deze Japanse film geeft voldoende ruimte om na te 
denken welke herinnering jijzelf mee zou willen 
nemen over die laatste grens. 
We beginnen om 18.00 uur met een gezamenlijke 
maaltijd. Voor soep wordt gezorgd, wilt uzelf 
brood meebrengen? 
Namens de Jaarthemagroep, 

Brigitte Kaptein-Kunst 

Mededelingen 
Verhuisd per 1 december 
 Mevr. E. M. Oostrom-Ots van Haldereng 17, 

Bennekom naar Rooseveldweg 54, 6707 GS 
Wageningen 

Vastenactie 2015 
Project weeskinderen in Ende, Indonesië 

Vorig jaar hebben we ons in de vastentijd ingezet 
voor de weeskinderen in Ende op het eiland Flores 
in Indonesië. Samen met de locaties Ede, Lunteren 
en Doorwerth en met een aanvulling van Vasten-
actie/Cordaid was het bedrag groot genoeg voor de 

renovatie van alle gebouwen van het weeshuis én 
het internaat voor vrouwelijke studenten. Er is veel 
verbeterd rond gezondheid, welzijn en opvoeding 
van de weeskinderen door de hulp die de Edese 
gemeenschap al vele jaren geeft en waar wij de 
laatste twee jaren aan hebben bijgedragen. 

Jack Johan, de Edese contactpersoon van dit 
project, heeft in augustus 2015 een bezoek 
gebracht aan het project. Een verslag hiervan kunt u 
vinden op onze website: www.rkkerkbennekom.nl. 

Heel veel dank namens de kinderen, nonnen, 
broeders en paters van het weeshuis en 
meisjesinternaat. 

Keltische viering: op reis 
met medewerking van Muziekgroep Turas 

De Raad van Kerken Bennekom organiseert op 
vrijdag 12 februari een Keltische viering die in het 
teken staat van Ierse muziek. Het thema is: op reis. 
Samen gaan we als pelgrims op reis. In deze viering 
smelten naar goed Keltisch gebruik muziek, teksten, 
verhalen, gedichten, filmbeelden en foto’s samen 
tot een vrolijk, leerzaam en inspirerend geheel. 

Ierse muziek is niet alleen in Ierland een belangrijk 
onderdeel van de cultuur; maar is wereldwijd een 
inspiratiebron geweest voor veel muzikanten en 
Keltische kunstuitingen zoals het Keltische kruis. De 
Keltische christelijke spiritualiteit, het vroege Ierse 
christendom, heeft grote invloed gehad op de 
ontwikkeling van het christendom in West Europa 
en is nog steeds een bron van inspiratie. Respect 
voor de schepping, gastvrijheid, mildheid en 
naastenliefde zijn hiervan de kenmerken. 
Muziekgroep Turas uit Ede bestaat uit vijf 
muzikanten. Het instrumentarium bestaat uit 
keyboard, gitaren, banjo, bodhran, fluit, viool en 
accordeon. De zang neemt een belangrijke plaats in 
en wordt afwisselend solo en meerstemmig 
uitgevoerd. 

Na afloop wordt een kopje koffie of thee 
aangeboden met Iers soda bread. Het soda bread 
wordt gegeten met wat boter en jam en is een 
voorbeeld van de Ierse gastvrijheid. 

Datum: vrijdag 12 februari 2016 
Tijd: 19.30 uur  
Plaats: Vrijzinnige Ontmoetingskerk, 

Emmalaan1, Bennekom 
 
 
 
 

http://www.rkkerkbennekom.nl
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Sobere maaltijd 11 maart 
 Vooraankondiging 

Ook dit jaar organiseert de oecumenische 
werkgroep sobere maaltijd weer een moment van 
bezinning, ontmoeting en solidariteit in de vasten-
tijd met een sobere maaltijd. U bent van harte 
uitgenodigd! 
De sobere maaltijd vindt dit jaar op vrijdag 11 maart 
plaats in de parochiezaal. Begin is 18.30 uur en u 
kunt zich er nu al voor aanmelden. Het thema is nog 
niet bepaald, maar we beloven er weer een 
bijzondere avond van te maken. Meer informatie 
wordt in februari via de nieuwsbrief verspreid. Bent 
u niet geabonneerd op de nieuwsbrief neemt u dan 
gerust contact met onderstaande personen op voor 
nadere informatie.  
We nodigen u van harte uit vrijdagavond 11 maart 
samen met ons te vieren, te eten en te delen. 
Plaats: Katholieke Kerk Bennekom, Heelsumseweg 
1; tijd: 18.30 uur. Aanmelden sobere maaltijd graag 
vóór 9 maart bij Nicole Bischoff, 0318 417 377,   
nicolebischoff@telfort.nl, of Truus Appelman, 
0318 414 943.  

Nieuwjaarstoespraak 2016 
Beste Mede-Parochianen, 
2016, 3 januari, het is vandaag Openbaring des 
Heren. Dit feest is het feest van het licht en 
herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven 
van Jezus, waarvan 1 de aanbidding van Wijzen is. 
Het is van oorsprong een heel oud feest, zelfs ouder 
dan Kerstmis; het ontstond namelijk al in de 2e of 3e 
eeuw, van oorsprong een oosters feest dat de 
Griekse naam Epiphaneia ofwel Verschijning of 
Manifestatie draagt. Kerstmis werd pas in de 4e 
eeuw ingevoerd door de Kerk van Rome, en toen 
specifiek op 25 december gezet (de datum van het 
heidense winterzonnewendefeest). 
Wellicht een vreemd begin voor een nieuwjaars-
toespraak die moet gaan over wat gebeurd is en 
wat komen gaat. Maar toen ik mij wat verdiepte in 
de historie van deze dag om wat inspiratie op te 
doen voor deze toespraak realiseerde ik mij wat wij, 
als kerk, toch een fantastisch en interessant 
verleden hebben. Het christendom kent een 
bloemrijke geschiedenis, en elk moment van het 
jaar heeft zijn verhaal gekregen. Dat overpeinzende 
verbaast het mij dat we nu – na meer dan 2000 jaar 
gelovig zijn en kerk-zijn – zoveel moeite moeten 
doen om het in stand te houden. Althans, zo lijkt 
het….. 

Want ook 2015 stond weer in het teken van 
tegenstrijdige belangen, tegenstrijdig, zoals het lijkt, 
want zijn ze ook tegenstrijdig? Ik heb het niet over 
wat er allemaal voor verschrikkelijks in de wereld 
gebeurt, dat kunt u genoeg in de kranten lezen. 
Nee, ik heb het over ons kleine wereldje in en 
rondom onze geloofsgemeenschap.  
In 2015 hebben wij de status Nevenkerk of iets 
dergelijks gekregen. Daarmee staan we op ranglijst 
3 of 4 (op een schaal van 1 tot 10), en het betekent 
dat we toch wel nog minstens 10 jaar mogen blijven 
bestaan. Hoera. Wellicht hoort u wel dat ik een 
beetje cynisch ben, we mogen 10 jaar blijven 
bestaan, 10 jaar in vergelijk met 2000 jaar wereld-
kerk. Maar goed, onder het motto van – we kunnen 
niet anders – worden besluiten genomen door onze 
overkoepelende parochie die we vaak moeilijk 
kunnen uitleggen aan de mensen om ons heen. 
Voorwaar, geen gemakkelijke taak. En ik zou zelf 
ook niet altijd weten hoe het anders kan, alleen de 
snelheid waarin bepaalde zaken gebeuren verbaast 
me wel eens. 2000 jaar, waarom alles in een paar 
jaar proberen te regelen? Maar we mogen blij zijn, 
gemeenschappen om ons heen hebben het nog vele 
malen moeilijker. 
Maar genoeg geklaagd, laat het wel zijn, er 
gebeuren in deze gemeenschap mooie dingen, 
teveel om op te noemen. Wederom een zeer 
geslaagde parochiedag, mooie voorstellingen van 
koren, een centrale Titusviering met meer dan 350 
man in onze kerk, weer zo’n prachtige opstelling 
van de kerststal, een zeer geslaagde avond voor 
ouders van jonge gezinnen, vele spaar- en 
verkoopacties ten behoeve van ons zaaltje, 
oliebollen bakken voor de vluchtelingen, etc. etc... 
En we hebben het HWA (het Hemel Water Afvoer 
plan) in werking gezet. En daarmee weer een goede 
stap gezet in milieubewust handelen. 
Overigens, volgens sommigen kunnen we hierin nog 
steeds verder verbeteren, zo werd ik onlangs gebeld 
door een mevrouw die toch wel ongerust meldde 
dat er wel 75 lampen in onze kerk branden. Dus, 
wat doe je dan in de Kerstnacht – vergeef mij – is 
toch die lampen tellen. En inderdaad, 75. De dame 
werd wel wat gerust gesteld toen ik haar verzeker-
de dat het grotendeels spaarlampen zijn. 
Het wordt toch weer allemaal gedaan door u, door 
onze gemeenschap, door alle vrijwilligers. Speciale 
zorg voor deze vrijwilligers staat dan ook voor het 
komende jaar hoog op het lijstje. We hebben nog 
wel eens de neiging om alles maar als vanzelf-
sprekend te beschouwen, wat hier gebeurt door de 
vele handen. Maar we mogen ons koesteren in de  

mailto:nicolebischoff@telfort.nl
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zorg van velen voor velen. En dat moeten wij 
vasthouden. 
2015, een jaar waarin veel gebeurd is, op het 
persoonlijke vlak – afscheid genomen van mensen, 
een verschrikkelijke ziekte overwonnen of – helaas 
– verloren, geboortes, nieuwe liefdes opgebloeid, 
wat allemaal gebeurt in een mensenleven. 
2015, de omgeving om ons heen verandert, niet in 
de laatste plaats door het weghalen van een 
boom.*) Een Hemelboom. Was dat wel verstandig, 
het weghalen van een Hemelboom? De boom liet al 
wat zware takken vallen op willekeurige 
parochianen, dus vanuit ons nuchter denken een 
verstandige keuze, maar toch, een boom die 
geassocieerd wordt met de hemel….. Laten we 
maar vasthouden dat zij van zich zelf aangaf, dat zij 
haar plek ter beschikking wilde stellen voor een 
zaaltje. En herinneringen aan deze boom zullen we 
weldra in onze kerk kunnen zien…. 
We kijken vooruit, we zijn nu in 2016, onze 
locatieraad krijgt een nieuw lid, en nog 1 jaar en 
dan vieren we ons 60-jaar bestaan. Zo’n mooi 
moment om dan ook ons nieuwe zaaltje te openen. 
Ik weet het, we blijven gewoon volhouden. 
Ook in 2016 willen we als een bloeiende 
gemeenschap blijven uitstralen, met een warm 
hart, naar de wereld om ons heen, naar 
vluchtelingen (zoals al op 31 januari een activiteit 
van de diaconie voor vluchtelingen), naar ouderen, 
naar jongeren, naar buiten, naar binnen. Onze Paus 
gaf het al aan in het Evangelii Gaudium: Wij dienen 
een kerk te zijn met open deuren en te zijn als het 
open huis van de Vader, een kerk van de straat 
moeten durven te zijn. Vandaag is het het feest van 
het Licht, laten we dit licht met zijn allen stralend 
houden. 
Ik wens u allen een gezegend 2016 toe. 

Peter Wijngaard. 
*)http://www.rkkerkbennekom.nl/2016/01/hemelboom/ 

Wisselingen Locatieraad 
Welkom en Bedankt 

De locatieraad is erg verheugd met de komst van 
een nieuw lid: Marieke Kok-Willemsen. Marieke 
gaat zich helemaal richten op de kinderen, jeugd en 
jongeren binnen onze geloofsgemeenschap. Dat kan 
ook niet anders gezien haar verleden en heden: 
actief geweest bij Kom in de Kring, was voormalig 
juf bij de St. Jozefschool te Wageningen, invalkracht 
bij de Alexanderschool, en rondt nu een studie 
Onderwijskunde af. Ook zit zij in de Werkgroep 
Identiteit. Een betere kracht kunnen we niet 
hebben. En ze haalt de gemiddelde leeftijd van onze 

locatieraad weer aardig omlaag. Marieke, welkom 
en heel veel succes in onze locatieraad. 

Maar ja helaas, met de komst van Marieke neemt 
tevens Miranda Gielen-Meuwissen afscheid. 
Miranda was al weer zo’n 6 jaar lid van onze 
locatieraad. Heel actief in – ook – het kinder-, 
jeugd- en jongerenwerk. Tevens nam ze de 
verantwoording voor onze vrijwilligers, menigeen 
werd welkom geheten maar ook weer bedankt door 
Miranda. Een stimulerende kracht, met een vrolijke 
lach en een kritische vraag en blik. Wij hebben als 
locatieraad zeer van jouw inzet genoten, hebben de 
verbouw van jouw huis van zeer dichtbij mogen 
bewonderen en zullen je missen. Miranda, bedankt! 
Met het weggaan van Miranda schoot de 
gemiddelde leeftijd weer aardig omhoog wat 
gelukkig vrij snel is gecompenseerd door Marieke. 

Locatieraad Bennekom 

Collecte opbrengsten 
Collecteopbrengsten december en januari 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte Doel 2de collecte 

25 nov 
uitvaart 183,28   

29 nov 438.01 383.94 Bisschoppelijke 
adventsactie 

6 dec 133,46 273,25 Solidaridad 

13 dec 128,40 203,59 Vluchtelingen-
werk 

20 dec 60,72 100,18 Caritas 

24 dec 194,30 405,77 MOV Bolivia / 
Solidaridad 

24 dec 322,65 192,04 MOV Bolivia / 
Solidaridad 

25 dec 172,25 233,00 MOV Bolivia / 
Solidaridad 

27 dec 152,59 177,66 Manege zonder 
drempels 

3 jan 113,60 105,25 Zorgboerderij 
Willemshoeve 

10 jan 86,14 114,65 
ZOA 

Vluchtelingen 
Midden Oosten 

Totaal 1985,71 2189,33  

De 2de collectes tijdens de kerstdagen waren 
bestemd voor Solidaridad en voor het MOV straat-
kinderen project in Bolivia. Totaal hebben deze  
  

http://www.rkkerkbennekom.nl/2016/01/hemelboom/
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collectes € 830,80 opgebracht: € 415,40 voor MOV 
Bolivia en € 415,40 voor Solidaridad.  
Hartelijk dank voor uw bijdragen 
Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- 24 januari is de collecte bestemd voor Caritas van 

onze eigen geloofsgemeenschap; 
- Op 31 januari is de Titus Brandsma viering voor de 

hele parochie in Oosterbeek; 
- Op 7 februari wordt gecollecteerd voor de straat-

kinderen in Bolivia (MOV project); 
- 14 februari is de collecte voor de Vastenaktie. Het 

geld verzameld binnen de zalige Titus Brandsma 
Parochie voor de Vastenaktie is bestemd voor de 
bouw van een meisjesslaaphuis & sanitair op het 
terrein van de basisschool in het Masai gebied in 
zuid Kenia. Dit is een project van Catharina-
stichting die zich ten doel stelt in dit gebied de 
onderwijs situatie te verbeteren; 

- 21 februari collecteren we voor Artsen zonder 
Grenzen. AzG geeft hulp aan mensen die vast-
zitten in het kruisvuur van strijdende partijen. Aan 
vluchtelingen die alles kwijt zijn. Aan zieken die 
geen toegang hebben tot levensreddende 
medicijnen. Daar waar mensen anders geen 
medische zorg krijgen, komt Artsen zonder 
Grenzen in actie. 

- 28 februari is de collecte voor de voedselbank in 
Ede. De voedselbank in Ede verschaft voedsel 
pakketten aan mensen die tijdelijk niet in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

- 6 maart is de collecte bestemd voor Caritas van 
onze eigen geloofsgemeenschap; 

- 13 maart is de collecte voor het inloophuis Oase in 
Oosterbeek. Oase Oosterbeek is een open en 
gastvrij huis dat ruimte biedt voor ontmoeting, 
rust, bezinning en inspiratie. Het inloophuis is op 
12 december 2015 officieel geopend. Meer 
informatie is te vinden op oaseoosterbeek.nl. 

- 20 maart is de collecte voor het Ronald McDonald 
Huis in Arnhem. In het Huis kunnen ouders, 
broertjes en zusjes logeren van kinderen en 
jongeren die zijn opgenomen in het revalidatie-
centrum.  

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

Verslag werkgroep Toekomst MVR en 
uitnodiging aan alle (werk-)groepen 
voor een bijeenkomst op 8 maart 
De locatieraad heeft vorig jaar opdracht gegeven 
aan een groep mensen om na te denken over de 
toekomst van onze geloofsgemeenschap. Een heuse 

werkgroep werd in het leven geroepen, de werk-
groep Toekomst MVR. Leden van de werkgroep zijn 
Hans Wilmink (voorzitter), Leo van Broekhoven, 
Nettie Oegema, Laurens Beerepoot, Egon Hofstad, 
Arno de Bruin en Rita Karsten. De werkgroep is 
afgelopen jaar enkele keren bijeen gekomen en 
heeft op dinsdag 5 januari jl. voor de eerste keer 
verslag uitgebracht aan de locatieraad. 
De werkgroep constateert dat heel veel dingen heel 
goed gaan; we hebben een bloeiende geloofs-
gemeenschap! Denk bijvoorbeeld aan het grote 
aantal mensen dat zich inzet voor onze geloofs-
gemeenschap, in commissies, werkgroepen, koren, 
enzovoorts. Dit willen we graag behouden en 
versterken. Natuurlijk heeft de werkgroep ook een 
aantal aandachtspunten op tafel gelegd, met het 
teruglopen van de betrokkenheid, met name van 
mensen onder de 40 jaar en gezinnen met jonge 
kinderen, als grootste zorgpunt. 
Het ontbreken van een bevlogen ‘kartrekker’ 
binnen onze gemeenschap wordt nog steeds als een 
gemis ervaren. Maar Paus Franciscus heeft de 
werkgroep met zijn ‘Evangelii Gaudium’ zeer 
geïnspireerd. Hij roept ons op om een aantrek-
kelijke kerk te zijn met open deuren, een kerk met 
een blijde boodschap, die midden in de wereld staat 
en er op uit gaat. 
De werkgroep heeft dit vertaald in: het is onze 
opdracht onze aanwezigheid als geloofsgemeen-
schap meer zichtbaar te maken; te laten zien wie 
we zijn, wat we doen en wat onze boodschap is. We 
willen ‘Aanwezig zijn met een mooie boodschap’. 
Dit kan in daden en in woorden. Voorbeelden 
hiervan: 
1. Aanwezig in daden: bezoek aan de Kerststal voor 

jonge basisschoolkinderen, open kerk op 
Vlegeldag, MOV hulp aan Bolivia, Caritas, zorg 
voor onze aarde via het project ‘afkoppeling 
regenwater’, maar ook een luisterend oor voor 
wie dat nodig heeft. 

2. Aanwezig in woorden: aantrekkelijke vieringen, 
aansprekende preken en goede teksten (die we 
via verschillende kanalen naar buiten brengen), 
maar ook een bemoedigend woord voor wie dat 
nodig heeft. 

Het is mooi om lid te zijn van onze geloofs-
gemeenschap! Het is belangrijk dat de hele 
gemeenschap dit ervaart en uitstraalt, om ook van 
een toekomst verzekerd te zijn. Om dit ‘handen en 
voeten’ te geven gaat de werkgroep alle 
(werk)groepen van onze geloofsgemeenschap 
benaderen voor een bijeenkomst op dinsdag 
8 maart a.s ’s avonds. Wij willen samen kijken  
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welke activiteiten we kunnen inzetten om onze 
geloofsgemeenschap te versterken en onze 
aanwezigheid beter zichtbaar te maken. Alle (werk-
)groepen ontvangen een uitnodiging voor de 
bijeenkomst. We hopen dat er heel veel mensen 
komen. 

Hopelijk tot ziens, 
De Werkgroep Toekomst MVR 

Inluiden Kerkbalans 
Zestien januari jongstleden is de Kerkbalans in 
Bennekom ingeluid. Een nieuw landelijk initiatief 
waar zowel de protestantse (PKN) kerken als de 
Rooms-Katholieke kerk aan deelnemen. Zo ook in 
Bennekom. Het is een mooi moment om aandacht 
te vragen voor Kerkbalans, om lokale media hierbij 
te betrekken, en de vrijwilligers te waarderen en te 
motiveren.  
Speciaal hiervoor werd een 
Bekende Bennekommer uit-
genodigd, en dat was dit keer 
niemand anders dan Cees 
van der Knaap. Ook het 
bestuur van de Titus 
Brandsma was vertegen-
woordigd, en zelfs onze eigen 
pastoor Henri ten Have 
kwam kijken. Het begon om 
half twaalf, want het moest 
afgerond zijn vóór 12 uur, 
want dan gaan de klokken 
automatisch luiden, de zoge-
naamde papklok.*) 
Na een welkom van Rob van Haarlem, hervormde 
kerk en een inleidende voordracht van Nico Vos**) 
van de gereformeerde kerk te Bennekom heeft 
Cees – voor het fotomoment – aan de touwen van 
de kerkklok gehangen. Maar tegenwoordig gaat 
natuurlijk alles elektronisch, dus met een druk op 
de knop gingen de klokken van de Oude of 
Alexanderkerk beieren. Na een dankwoord van 
Peter Wijngaard, van onze eigen katholieke kerk, 
die de aanwezigen (grotendeels protestanten) er 
tevens aan herinnerde dat die papklok toch wel erg 
leek op het Angelus ging een ieder weer zijn weg. 
Een mooi initiatief dat zeker elk jaar weer moet 
plaatsvinden. 

Peter Wijngaard, vz. locatieraad 
*) Voor meer foto’s zie de website: 
www.rkkerkbennekom.nl/2016/01/opening-actie-kerkbalans/ 
**) Uit de voordracht van Nico Vos, secretaris van 
het College van Kerkrentmeesters van de 
Brinkstraatkerk: 

“Hartelijk dank dat de Hervormde Gemeente 
gastheer wil zijn en dat we dit bijzondere 
evenement, het letterlijk inluiden van de actie 
Kerkbalans, in deze kerk mogen houden. Toren en 
klokken zijn trouwens van de gemeente Ede. Dus 
hierbij ook een woord van dank aan de gemeente. 
Het is een bijzonder evenement om drie redenen: 
1. we doen dit voor het eerst 
2. een bekende Bennekommer verleent zijn 

medewerking. 
3. het is een evenement van drie Bennekomse 

kerken samen: RK, Herv., Geref. 
Dit laatste sluit mooi aan bij de Eenheidszondag, die 
we morgen vieren. Bijna alle Bennekomse kerken 
komen samen in één dienst, in de Brinkstraatkerk, 
om 10.00 uur. Die eenheid was er niet altijd. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit een anekdote die ik van Kees 
Heitink kreeg. Ook een bekende Bennekommer en 
bekend van de HVOB (Historische Vereniging Oud-Bennekom, 

red.) - hij leeft ook meer in het verleden dan in het 
heden, geloof ik, maar dat levert soms mooie, allang 
vergeten verhalen op. Deze wil ik u niet onthouden, 
past precies bij dit moment: 
Gaat over RK en Herv. Gem., over de klok luiden en 
de Gem. Ede en  het verhaal stamt uit 1956, een 
jubileum dus, 60 jaar geleden. In 1956 geven B&W 
van Ede toestemming voor het oprichten van een 
nieuw kerkgebouw van de RK parochie. De Herv. 
kerkenraad en kerkvoogdij maken hiertegen 
bezwaar. Het nieuwe gebouw zal binnen 200 ellen 
van de bestaande Ned. Herv. kerk komen te staan. 
Het klokgelui van de RK kerk zal dus iedere zondag 
de diensten van de Ned. Herv. gemeente ernstig 
storen. Ze gaan in beroep bij Gedeputeerde Staten 
van Gelderland. Onderzoek ter plaatse wijst uit dat 
de ingang van de nieuw te bouwen kerk niet aan 
dezelfde weg ligt als de ingang van de bestaande 
kerk en de afstand tussen de twee ingangen is, 
gemeten over de weg, ruim 200 meter. De RK kerk is 
niet meer weg te denken in ons dorp en beide 
kerken staan nu alweer bijna 60 jaar vredig naast 
elkaar. 
Wat bindt ons vandaag?  De actie Kerkbalans! Dat  
is een landelijke actie van een aantal kerkgenoot-
schappen: de PKN (waar de Herv. Gem. en de Geref. 
Kerk hier ter plaatse deel van uitmaken), de RK-Kerk, 
de Oud-Kath. Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de 
Remonstrantse Broederschap. Kerkbalans, het 
woord zegt het al, is bedoeld om de kerken in balans 
… overeind te houden. Daarom vragen de kerken 
jaarlijks, in de 2e helft van januari, aan hun 
leden/parochianen met welk bedrag ze hun kerk 
weer willen steunen. Zo hopen de kerken steeds 
weer voldoende financiële middelen te krijgen om  

http://www.rkkerkbennekom.nl/2016/01/opening-actie-kerkbalans/
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de deuren open houden. Kerken krijgen geen 
subsidie. 
Nu heeft de landelijke organisator, de Interkerkelijke 
Commissie Geldwerving  dit jaar iets nieuws 
bedacht: het  Inluidmoment. Op diverse plaatsen in 
heel Nederland zullen vandaag,  zaterdag 16 januari 
2016, om 12.00 uur de kerkklokken geluid worden, 
door BN’ers. Zo willen ze aandacht vragen voor 
Kerkbalans en de vele vrijwilligers die de actie 
mogelijk maken. En die Commissie Geldwerving gaf 
het advies dit ook in de eigen woonplaats te 
organiseren en daarvoor een bekende plaatsgenoot 
te vragen. Dat hebben we gedaan en we zijn zeer 
vereerd dat we de bekendste Bennekommer bereid 
hebben gevonden de klok voor de start van 
Kerkbalans te luiden. De heer Van der Knaap wil 
vandaag onze klokkenluider zijn. Ik zeg met opzet 
“de heer”. We hebben hem gevraagd in een korte 
toespraak uit te leggen waarom hij de klok voor 
Kerkbalans wil luiden en hoopten daarbij op een 
warm pleidooi voor de actie. Dat was wat naïef 
gedacht. De heer Van der Knaap heeft laten weten 
dat hij als bekende plaatsgenoot zijn medewerking 
wil verlenen en dus niet als burgemeester. Maar ja, 
hij is het wel. En die twee zijn moeilijk te scheiden. 
De burgemeester is er voor alle burgers in de 
gemeente. Die positie wil hij beschermen. Daarom 
wil hij zich niet inhoudelijk uitspreken voor een 
bepaalde groep, in dit geval een geloofs-
gemeenschap. Daarom geen toespraak. Dat 
begrijpen en respecteren wij.  
We blijven blij en blijven ons vereerd voelen dat de 
heer Van der Knaap de actie Kerkbalans wil 
inluiden/onze klokkenluider wil zijn. Zo geeft hij 
weer een positieve betekenis aan dit toch wat 
beladen woord. Maar belangrijker: zo onderstreept 
hij wel dat het luiden van de klokken voor 
Kerkbalans een belangrijke gebeurtenis is! Met een 
goed resultaat van de actie kunnen de deuren van 
onze kerken open blijven voor geloofsbeleving, 
bezinning, ontmoeting, omzien naar elkaar, oog 
hebben voor de mensen dichtbij en veraf. De kerk 
heeft ook een belangrijke maatschappelijke 
functie!” 

Wordt 4 juni een speciale dag??????? 
Jawel, de gezellige “Doe-Dag” komt er weer aan. 
Wilt U, jong en oud, deze dag vast reserveren, zodat 
U het niet hoeft te missen !!!!!! Verdere 
berichtgeving volgt in het volgende nummer. 

Vriendelijke groet, Pieter Boers 
 

Kledingbeurs 2016 
Ook dit jaar wil ik weer tweedehandskleding gaan 
verkopen. Dit kan alleen als u eens lekker door de 
kasten gaat en er mooie, schone en bruikbare 
kleding uit haalt! Echt winter is het nog niet 
geweest, maar de lente komt eraan en daarmee de 
opruimkriebels; vanaf maart 2016 kunt u bij mij 
kleding inleveren. En zo als altijd is de opbrengst 
weer bestemd voor de hoognodige verbouwing van 
onze koffie/vergader/keuken/toiletruimte. 

Janneke Postma, Selterskampweg 23, Bennekom 

Vertrouwen in tijden van krimp in de 
R.K. Kerk 
Van de lezing die drs. Thijs Caspers op 24 november 
2015 voor onze geloofsgemeenschap heeft 
gehouden hebben wij een transscriptie gemaakt, 
die u van af heden kunt lezen op de website van 
onze kerk: 
www.rkkerkbennekom.nl/2016/01/vertrouwen-in-
tijden-van-krimp-in-de-r-k-kerk-transscriptie/. 
Hopelijk is dit voor u een aanleiding van deze zeer 
aansprekende lezing nog een keer kennis te nemen.  
Van het tweede deel van de avond: Vragen en 
discussie, volgt binnenkort eveneens een trans-
scriptie. Leest u Caspers’ lezing liever  op papier dan 
kunt u die tegen een geringe bijdrage in de aan-
maakkosten bestellen bij Timo Harmsen, e-mail: 
timoharmsen@planet.nl of telefoon: 0318 418 405. 

De laatste dinsdag van novembergroep: 
Timo Harmsen, Riet Kroes, 

Truus Appelman, Frans Breteler 

Het hemelwater afvoer project 
In de laatste maand van 2015 maar ook weer in het 
nieuwe jaar is door vrijwilligers van de Tuingroep en 
de Technische dienst hard gewerkt aan de realisatie 
van het loskoppelen van de afvoer van het regen-
water op het openbare riool. Het doel is het regen-
water op ons eigen terrein in de grond te laten 
wegzakken naar het grondwater. Dit draagt bij aan 
het duurzame gebruik van de kerk en geeft een 
aanmerkelijke besparing op de jaarlijkse gemeente-
lijke rioolbelasting. 

Veel werk is reeds door vrijwilligers uitgevoerd, het 
zwaardere graafwerk en aanleggen van een 
drainagegoot op het kerkplein wordt in de periode 
van 19 t/m 22 januari door een aannemer 
uitgevoerd. Voor enkele foto’s zie de website: 

www.rkkerkbennekom.nl/2016/01/het-hemelwater-
afvoer-project/ 

Arend Jan Nell 

http://www.rkkerkbennekom.nl/2016/01/vertrouwen-in-
mailto:timoharmsen@planet.nl
http://www.rkkerkbennekom.nl/2016/01/het-hemelwater-
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Iets voor u? 
Een grote pluim! 
Nico Kamstra: door jouw grote inzet 
liep de Kerkbalans de afgelopen 
jaren gesmeerd. 10 jaar lang heb je 
georganiseerd, geregistreerd en 
met grote inzet alles rond de 
Kerkbalans geregeld. We gaan nu 
over op de Titus Brandsma 
methodiek, maar niet zonder een 
woord van dank aan jou: BEDANKT! 
Ook alle lopers die met grote inzet door weer en 
wind van deur naar deur gingen: zonder jullie waren 
onze Kerkbalans-acties niet zo succesvol geweest. 
Jullie waren met té veel om met naam te noemen, 
dus voor jullie allemaal: BEDANKT!! 
Peuter-kleuter werkgroep 
Het noemen van namen is altijd gevaarlijk; voordat 
je het weet vergeet je iemand… Zo ook toen we de 

namen noemden van de “Kom in de kring” groep 
(vorig nummer). De lijst met enthousiaste, lieve, 
betrokken, vrolijke moeders was natuurlijk niet 
compleet zonder ook Marieke te bedanken. Hierbij 
alsnog ook voor jou een groot bedankt-met-hart-
en-hoofd-en-hand!  
NieuwSBlad 
Gezocht wordt naar iemand die bereid is op te 
treden als reserve opmaker van het NieuwSBlad 
voor de Katholieken in Bennekom; dit is gewenst 
om de continuïteit van ons NieuwSBlad te 
verzekeren. 

Werkgroep Attent op talent 
Marian Bolscher, Truus Appelman, 

José van der Meulen, Miranda Meuwissen 
 

 

 ____________________________ KERK EN SAMENLEVING _____________________________  
 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandag 21 december: Kerstavond in Villa Erica, 
vlakbij onze kerk, om 18.00 uur begint de koffie-
tafel. We krijgen de keuze uit een paar soorten 
soep, heerlijk. En op tafel staan allerlei soorten 
brood en beleg en beschuiten met blauwwitte 
muisjes, want een kind is ons geboren. We 
begonnen met het samen zingen van kerstliederen 
en elke keer tussen de bedrijven door zongen we 
enkele van de kerstliederen. Het was een gezellige 
avond, waarbij een heel aantal mensen bij elkaar 
aan tafel zaten, heel geanimeerd en gezellig. En 
tussendoor kregen we een kerstverhaal uit de 
Bijbel, verteld door Riet Kroes en een persoonlijk 
verhaal van en door Bep v.d. Knaap over Kerst, zoals 
ze het als kind beleefd had thuis. En daar herkende 
ieder van ons wel een stukje vanuit onze eigen 
jeugd. Heel mooi. Dit alles werd door de dames van 
wijk 3 georganiseerd. Bravo dames, het was een 
geweldige, gezellige avond en wij zijn verwend.  

Maandag 4 januari 2016: Nieuwjaarsmiddag. We 
begonnen met koffie en thee en iedereen vond het 
gezellig elkaar weer te zien in het nieuwe jaar. De 
heer Van Ingen heeft een interessante lezing 
gehouden over de Langbroekerwetering en de 
kastelen, landschappen en mensen die erbij horen. 
Het gebied ten zuidoosten van de stad Utrecht was 
zo’n 900 jaar geleden een moerasgebied. Van west 
naar oost tussen Odijk tot onder Leersum en van 
noord naar zuid tussen Utrecht en Wijk bij 
Duurstede. Je kon er niet wonen. Rond 1100 begon 
een Utrechtse bisschop Godebold, dit gebied in te 
polderen. Voor dat doel werd een lange Wetering, 
de Langbroekerwetering, gegraven met allerlei zij-
watertjes, kavelsloten, om water af te voeren. In 
het begin bij Over-Langbroek is de Wetering slechts 
een paar meter breed, maar deze wordt allengs 
breder richting Utrecht, alwaar de Langbroeker-
wetering in de Kromme Rijn stroomt. Het gebied 
kon nu ontgonnen worden o.a. als boerenland. Om 
controle te houden over dit gebied gaf de bisschop 
van Utrecht rond 1250 toestemming aan de Van 
Zuylens, een adellijk geslacht, er Kasteel Zuilenburg 
te bouwen. Deze familie had al veel bezit rond 
Utrecht en was er erg invloedrijk. Hun kasteel lag in 
de buurt van Over-Langbroek. Er woonden in het 
begin weinig mensen in het ontgonnen gebied, 
maar er werden boerderijen gebouwd en deze 
werden vooraan op de kavels geplaatst, aan beide 
zijden van de Wetering. Zo ontstond er 
lintbebouwing. Met de Wetering als lint. Je kreeg er 
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het buurtschap: De Stenen Brug, een kruispunt van 
de weg langs de Wetering en die van Leersum naar 
Wijk bij Duurstede. Deze stenen brug is door 
Rembrandt van Rhijn geschilderd rond 1620. Dit 
schilderij hangt in Sint Petersburg. Er was ook een 
herberg bij de stenen brug, want reizen was vroeger 
geen makkie. De herbergier was ook boer, dus het 
eten was vast wel voedzaam in Herberg de Stenen 
Brug. Er stond te lezen: “Ieder die hier komt te gast 
vindt wat voor zijn lichaam past, stal en voeding 
voor zijn paard, een plaats in het hoekje bij de 
haard. En bediening pront en vlug, alles aan den 
Stenen Brug”. De herberg was vervallen, maar is 
weer in oude glorie hersteld. Van Overlangbroek 
naar Neerlangbroek gaande zien we de poort van 
het voormalige kasteel Groenestein. Op het poortje 
nog het wapen van familie De Ridder. Zo’n kasteel 
begon meestal met een sterke toren, waarin de 
adel zich kon verschansen bij een aanval. Later 
werden er gebouwen tegenaan of in de buurt gezet 
en werd zo een uitgebreider kasteel gevormd. Van 
daaruit kom je bij Sandenburg, “de Suikertaart” 
genoemd. Hier was de vader van Gerrit Achterberg, 
de ons bekende dichter, koetsier van de heer Van 
Lynden van Sandenburg. Dit kasteel is nog steeds 
van deze adellijke familie. Tegenover Sandenburg 
ligt kasteel Walenburg, in 1980 gerestaureerd. De 
toren is nog uit 1250. Vaak kun je op vroegere 
tekeningen zien hoe de kastelen er in oudere tijden 
uitzagen. David Teniers, Abraham de Haan en 
Cornelis Pronk waren o.a. van die rondreizende 
tekenaars, die al die kastelen en dorpspleinen voor 
ons op papier zetten. In het dorpje Neerlangbroek 
ziet u nog de oude dorpsstructuur, waar rond het 
marktplein alle belangrijke gebouwen waren, zoals 
gemeentehuis, notarishuis, doktershuis, boven-
meester en school, kerk en ook de pomp ontbrak 
niet. We nemen nog een kijkje bij kasteel 
Lunenburg, de ruïne is opgeknapt door de familie 
Fentener van Vlissingen. Ook kasteel Hinderstein 
staat nog, baron De Wijkersloot woonde er nog tot 
in 1960. U komt nog meer kastelen tegen richting 
Utrecht, kasteel Molenstein, tegenover de 
Leeuwenburg, van de familie De Beaufort. Ze 
bouwden rond 1600 Leeuwenstein en maakten van 
het tegenoverliggende kasteel Molenstein een 
kerkje, een veel mooier uitzicht, zo vonden zij. 
Andere kastelen langs de Langbroekerwetering zijn: 
kasteel Hardenbroek en kasteel Sterkenburg, het 
oudste kasteel dat dateert uit 1196, waarvan de 
ronde toren op grote afstand te zien is. De 
bewoners van dat laatste kasteel hadden het 
privilege een duiventoren te mogen houden en dat 
had meerdere voordelen. De duiven zorgden voor 

de communicatie, brachten boodschappen over, en 
dat mocht niet iedereen zomaar. Verder waren 
duiven gewoon prima voedsel en gaven ze 
geweldige mest voor de groentetuin, maar vooral 
voor tabaksplanten. Voor de tabak was duivenmest 
van groot belang, want de geur/smaak van 
duivenmest komt niet in de tabak terug, bij andere 
mest gebeurt dit wel. Bij Sterkenburg in de buurt 
ligt kasteel Weerdestein. Kasteel Rijsenburg is 
gesloopt. Als u in de lente of zomer eens tijd hebt, 
maak dan een tochtje langs de Langbroeker-
wetering. Ons land heeft vele wonderschone 
gebieden. Wat nog van belang is: de adel verdiende 
haar geld niet door de hand aan de ploeg te slaan, 
want deden zij dat toch, dan werden zij uit de 
ridderstand ontheven. Arbeid adelt, maar adel 
arbeidt niet. De boer is geen edelman. Maar de 
boer zorgt wel voor de voeding van edelman en 
burger. En de edelman zorgt, als het goed is, weer 
voor de veiligheid van boer en burger. 
Wat er komen gaat 
Vrijdag 4 maart, Wereldgebedsdag. De viering is in 
onze kerk en begint om 19.30 uur. Na afloop is er 
koffie en thee en laat Willemien Brouwer ons dia’s 
zien over Cuba. Dit land staat nu ook in de 
belangstelling omdat Amerika weer een verzoenend 
gebaar naar Cuba heeft gemaakt. En dit jaar hebben 
mensen uit Cuba het boekje voor deze viering 
samengesteld. Het is een oecumenische dienst en 
over de hele wereld worden deze vieringen 
gehouden op deze avond. Een cirkel van gebed rond 
de wereld.  
Maandag 7 maart: Een avond met een lezing door 
de heer Van Eck over Wereldreligies. Koffie in de 
parochiezaal vanaf 19.30 uur, de lezing begint om 
20.00 uur. 
Woensdag 23 maart koffie ochtend. Hier komen 
nog intekenlijsten voor, u kunt zich ook opgeven bij 
Toos Teunissen 0318 418 955, of bij Lia Fintelman 
0318 617 726. 
Maandag 4 april: een lezing over Mercy Ships door 
mevrouw Bianca Busser. Koffie om 19.30 uur, 
aanvang van de lezing 20.00 uur. 
Maandag 9 april. De Kledingactie voor mensen in 
nood. U kunt uw oude kleding, ook vodden zijn 
welkom, inleveren tussen 9.00 en 11.00 uur bij onze 
kerk MariaVirgo Regina, Heelsumseweg 1, bij 
Willemien de Groot die uw spullen in ontvangst 
neemt. 
Wilt u eens op onze site kijken: 
www.rkkerkbennekom.nl/mvrgemeenschap/kvg 
Namens het K.V.G. bestuur, 

Gea Kleipool, voorzitter. 

http://www.rkkerkbennekom.nl/mvrgemeenschap/kvg
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Melania Bridgedrive 
18 januari 2016 hebben 56 mensen gebridged in 
onze beide parochiezalen. Het is al een lange 
traditie dat in januari de kaarten ter hand worden 
genomen om met de opbrengst de projecten te 
steunen die Melania Zuid West Veluwe steunt. Door 
de hulp van velen, die deze drive mogelijk maakten, 
is het mooie bedrag van € 486,70 opgehaald 
waarvoor we alle deelnemers hartelijk danken. 
Het geld gaat naar 2 projecten die we steunen: 
 het opzetten van een varkenshouderij door 

alleenstaande vrouwen in Uganda en 
 16 vrouwen krijgen de mogelijkheid om 

apparatuur te kopen voor het opzetten van een 
professionele bakkerij in Bolivia. 

De vrouwen zullen hierdoor inkomen kunnen 
vergaren en daardoor de levensomstandigheden 
van henzelf en hun families verbeteren. De website 
van Melania waar u ook een project financieel kunt 
steunen is www.melania.nl. 

Werkgroep Melania Bennekom, 
Leny Schlepers, Marian Hulsbosch, Jaapje Nooij en 

Marian Bolscher 

Kerk, milieu en samenleving 
Klimaatakkoord Parijs, en (n)u? 

Joris Wijnhoven, campagneleider Klimaat en 
Energie van Greenpeace, komt op 16 maart 2016 
naar Bennekom op uitnodiging van de inter-
kerkelijke Taakgroep Kerk en Milieu / Samenleving 
te Bennekom. De avond heeft als thema: 
“Klimaatakkoord Parijs, en (n)u?” We zijn nu drie 
maanden na het historische Klimaatakkoord van 
Parijs. Wat is er sinds 12 december 2015 gebeurd? 
En wat kunnen wij zelf betekenen als rentmeesters 
van de Schepping? 

Joris Wijnhoven is namens Greenpeace nauw 
betrokken bij het Energieakkoord. U wordt van 
harte uitgenodigd om er samen een inspirerende 
avond van te maken. 

Datum: 16 maart 2016 
Plaats: ‘t Kerkheem, Kerkhoflaan 34, 6721 EZ 

Bennekom 
Zaal: Alexanderzaal 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur 
Toegang: vrij 
 
 
 
 

Arsis oliebollenfeest voor de medemens 
De laatste Arsis vieringen gingen veel over de 
vluchtelingen die er zijn in de wereld en daarom 
wilden we als koor ook eens actief wat voor deze 
groep mensen doen. En zo gebeurde het. 

Bijna oudjaarsdag om 10:00 uur waren enkele 
koorleden present om aan de slag te gaan met 
oliebollenmix, water, rozijnen, appel en olie. De 
hele dag was de keuken van de Scouting Bennekom 
bezet voor dit gezellig sociaal gebeuren, waar de 
fanatieke bakkers en (Top2000-)zangers maar liefst 
300 oliebollen bakten. Deze waren voor de 
bewoners in de noodopvang van de COA Ede om 
hen op  een ludieke manier te laten proeven aan de 
Nederlandse traditie van oliebollen en chocomelk. 

Om 15:15 uur werden de bollen en de twee 
gigantisch grote pannen met warme chocomelk 
naar het kazerneterrein gereden. Aarzelend, maar 
nieuwsgierig kwamen eerst de kinderen kijken wat 
er allemaal meegebracht was. Nadat zij de 
oliebollen heerlijk vonden en dat ook duidelijk 
uitstraalden, kwamen al snel ook de (jong-) 
volwassenen de oliebollen en chocomelk proeven. 
Het was een zeer geslaagde actie! Iedereen heeft er 
van genoten. Met lege auto’s maar wel met 
gemengde gevoelens zijn de Arsis leden weer 
huiswaarts gekeerd. Zie ook: 
www.arsisbennekom.nl/2015/geslaagd-
oliebollenfeest/  
 

Gevlucht tot in Ede ... maar dan??? 
Wij hebben ons weleens deze vraag gesteld 
maar hadden geen antwoord. Bent u ook 
nieuwsgierig wat er in de omgeving van 
Bennekom en Ede gedaan wordt voor de 
vluchtelingen die opgevangen worden in de 
Maurits kazerne in Ede? Kom dan op 
zondagmiddag 31 januari om 13.00 uur naar de 
Katholieke Kerk aan de Heelsumseweg 1 te 
Bennekom. Daar is een ontmoeting met 
vrijwilligers die direct betrokken zijn bij dit werk 
en ons kunnen informeren over de opvang, de 
procedure en ook vooral over de activiteiten die 
aangeboden worden door de burgers van 
Bennekom en Ede. U kunt ook informatie vinden 
op www.cvvede.nl. Als u vragen heeft over deze 
bijeenkomst kunt u mailen naar pastoraatsgroep 
@rkkerkbennekom.nl of bellen 0318 610 078. 
Om 12.30 uur staat er koffie en thee klaar. 
Iedereen is van harte welkom. 

Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 

http://www.melania.nl
http://www.arsisbennekom.nl/2015/geslaagd-
http://www.cvvede.nl
mailto:@rkkerkbennekom.nl
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Toneelvereniging MARE speelt 
‘Schaduwrijk’ 
Toneelvereniging MARE speelt op donderdag en 
vrijdag 10/11 maart ‘Schaduwrijk’ van Michael 
Cristofer. Machteld Vos de Wael -- tevens regisseur 
-- heeft dit stuk speciaal voor MARE bewerkt. 
Over het stuk 
Schaduwrijk is een magistraal stuk waarin het 
thema ‘sterven’ op een heel integere wijze wordt 
behandeld. Er is humor, veel humor, maar nooit 
wrang. Het is speels, en licht, en gaat meer over het 
leven, dan over de dood. “Juist een stuk als dit moet 
dichtbij kunnen komen”, vindt Machteld. De mens 
die eeuwig denkt te leven wordt vroeg of laat 
geconfronteerd met het moment dat alle hoop 
vervliegt, en moet daarmee in het reine zien te 
komen. Het is, zoals één van de personages zegt: 
“Zolang je dood gáát, leef je nog. Het is alleen die 
laatste fractie van een seconde dat je nog leeft, 
wetend dat je er de volgende fractie van een 
seconde niet meer zal zijn.” 
Over de auteur 
Michael Cristofer (22 januari 1945) is een Ameri-
kaanse toneelschrijver, acteur en regisseur. In 1977 
ontving hij zowel de Pulitzer Prize voor Drama als de 
Tony Award voor dit toneelstuk. 
Het verhaal 
Een vakantiepark in Spanje is ingericht als hospice 
voor terminale patiënten. Een van de patiënten is 
Erik, een oudere man wiens vrouw Maggie en 
dochter Stella overkomen. Maggie is zo bang voor 
het sterven van haar man dat ze het vakantiehuisje 
niet durft binnen te gaan. Dochter Stella weet nog 
van niks… Een andere patiënt is Flora. Ze is 

dementerend, maar heeft soms heldere momenten 
en kan af en toe grof worden. De bedeesde en 
onopvallende dochter Agnes verzorgt haar. Haar 
andere dochter Claire is al jaren terug overleden, 
maar dat is ze helemaal kwijt. Agnes heeft zo haar 
manier gevonden om daar mee om te gaan. Dan is 
er Bram. Hij is een excentrieke academicus, een 
beetje een nerd. Hij heeft een relatie met Marloes, 
veel jonger dan Bram. Die relatie krijgt een deuk als 
de vroegere flamboyante vrouw van Bram, Berte, 
arriveert. Er ontstaat rivaliteit. Marloes moet 
aanvankelijk niets van de vrolijke en directe Berte 
hebben. De verhalen van drie verschillende families 
-- die onderling geen contact hebben -- spelen door 
elkaar heen, in één vakantiebungalow. 

MARE is opgericht naar aanleiding van de viering 
van het 20-jarig bestaan van de R.K. Maria Regina 
Parochie. Met veel enthousiasme en succes werd 
(in april 1979) in de Reehorst het toneelstuk 
"Majoor Barbara" van Bernhard Shaw gebracht. De 
toenmalige spelgroep (R.K. Spelgroep Bennekom) 
besloot toen om een officiële vereniging op te 
richten en gaf in een oprichtingsvergadering op 10 
november 1981, de vereniging de naam "MARE" 
mee (MARE een afkorting van Maria Regina). 

De aanvang is 20.15 uur. Een entreebewijs kost 
€ 12.50 (inclusief garderobe en drankje). 
Reserveren kan via Cultura: tel. 0318 672 800. Meer 
informatie is te vinden op de website van Mare: 
www.mare-toneel.nl. Wordt vrienden met MARE op 
Facebook en blijf op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. 

Wietske Snitselaar - Oegema 
 

 __________________________________ FORUM ___________________________________  
 

De Bennekomse Kerk is in 2016 duizend 
jaar oud 
Net duizend jaar geleden op 18 januari in het jaar 
1016 werd op de rijksdag te Dortmund gravin Adela 
van Renkum voor moord veroordeeld. Haar bezit – 
veel van het eigendom van het graafschap Renkum 
en de Betuwe – werd door de keizer onteigend en 
aan de kerk van Paderborn geschonken. Adela werd 
kort daarna aangehouden en naar een klooster in 
Keulen verbannen. Kort daarna is zij daar gestorven. 
Onmiddellijk na de bijeenkomst te Dortmund is 
haar zoon bisschop Meinwerk van Paderborn over 
de Rijn hier naar toe gevaren, waarschijnlijk samen 
met de knechten van de keizer die zijn moeder 

moesten aanhouden. Adela is uit haar burcht te 
Renkum richting Rhenen gevlucht maar werd 
ingehaald en in een rechtszitting in de openlucht te 
Rhenen zijn de aanklachten voorgelezen. 
Meinwerk moest een ordelijke administratie 
oprichten voor het nieuwe bezit van het bisdom 
Paderborn, onder andere Wolfheze, Renkum, 
Hoekelum, Voorthuizen en Putten. Daartussen 
zouden enkele persoonlijke bezittingen van 
Meinwerk zelf liggen, onder andere in Bennekom en 
Wageningen. 
Meinwerk wordt in Paderborn als de oprichter van 
veel van de kerken in de stad geëerd. In 1016 was 
hij net klaar met de inwijding van zijn herbouwde 
domkerk, die in het jaar 1000 door een stadsbrand 

http://www.mare-toneel.nl
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werd verwoest. Ook buiten Paderborn heeft hij zich 
ingespannen om kerken binnen loopafstand van het 
plattelandse volk op te richten. Dit zien wij in de 
afstanden tussen Wolfheze, Renkum en Bennekom. 
Het kerkje op de Wageningse Berg, nu alleen 
funderingen, is waarschijnlijk wat later, omstreeks 
1032/1036, door hem opgericht. 
In 1014, twee jaar eerder, is koning Hendrik naar 
Rome gereisd om door de paus tot keizer gezalfd te 
worden. Meinwerk is met hem meegereisd en 
tijdens zijn verblijf in Rome kreeg hij heiligen-
relikwieën, onder andere van de Zeven Zonen van 
St.-Felicitas, van wie St.-Alexander er één was. 
Daarmee was Meinwerk in staat een kerk in te 
wijden onder het patronaat van St.-Alexander en 
zijn broers, zonen van St.-Felicitas. In Duitsland is 
dat een zeldzaam patronaat; in Nederland bestaat 
ook een St.-Alexanderkerk in Friesland. 
De drie tufstenen kerken van Wolfheze, Renkum en 
Bennekom waren eenvoudige zaalkerken zonder 
toren, en lijken alle drie op één model gebouwd te 
zijn geweest, gelijk met de nog bestaande kleine 
keizerlijke kapel te Paderborn. Helaas heeft alleen 
Bennekom de duizend jaar overleefd. In Wolfheze 
bestaan alleen wat resten in de grond. In Renkum 
werd de kerk op de Oude Begraafplaats in de 19e 
eeuw gesloopt en door een nieuwe kerk middenin 
de bebouwde kom vervangen. Zelfs in Bennekom 
hebben wij alleen wat oude funderingen onder een 
glazen plaat, de oorspronkelijke altaarsteen op de 
muur van een zijbeuk en misschien enkele van de 
stenen gezichten in de muur van de zuidelijke 
zijbeuk en op de triomfboog. Tufsteen voor de 
eenvoudige kerken zou uit het Eifelgebergte 
worden gehaald, waar de familie van bisschop 
Meinwerk bezit had. Daar vandaan zou tufsteen 
over de Roer, Maas en Rijn gehaald worden. 
De huidige kerk was niet de eerste van Bennekom. 
Ten oosten stond sinds de 9e eeuw een houten kerk 
op de grens met Renkum te Harten. Ten westen van 
Bennekom in de Kraats stond waarschijnlijk al een 
kapelletje aan St.-Pancratius gewijd. 

Christopher Rigg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie neemt het voortouw? 
Het is gebruik hier in Argentinië dat wanneer de 
kinderen de zesde klas van de basisschool afsluiten 
en de overstap maken naar de middelbare school, 
de ouders voor de klas een afscheidsfeestje 
organiseren. Wie veel geld hebben, pakken het 
groots aan en huren een exclusieve gelegenheid af, 
waar dan duur gegeten wordt. Het huren van een 
plek heeft een zekere status: van de parallelklas van 
onze dochter zag ik op Facebook ook foto's van een 
zaaltje, en alle kinderen chique gekleed. 
In onze oudergroep was niet veel animo om het 
feest te organiseren. Wie zou het voortouw nemen? 
Aanvankelijk leek er iets te gaan gebeuren in de 
achtertuin van één van de families. “We houden het 
eenvoudig, iedereen neemt wat te eten en te 
drinken mee en zo is het wel goed,” was het motto. 
Helaas haakte de familie ter elfder ure af, want 
waarschijnlijk zouden moeder en zoon al rond de 
geplande datum afreizen naar de provincie van 
afkomst. Zou er nu helemaal niets gebeuren? 
“Dan doen we het bij ons,” zei toen de moeder van 
Antonio. Iedereen opgelucht, maar vervolgens werd 
er nog weinig afgesproken. Tenslotte was er een 
datum, maar nog niet veel meer dan dat. De 
zaterdag dat het klassefeest zou zijn, regende het 
tot overmaat van ramp. Het feest werd uitgesteld, 
maar niet afgelast, dankzij het doorzettings-
vermogen van de ouders van Antonio. Ze belden 
iedereen op en nu zou het dinsdag zijn, de avond 
voor de diploma-uitreiking. 
Dinsdag was de avond koel, maar gelukkig niet te 
koud. De achtertuin van de familie D'Amico bleek 
ruim, met een mooi terras. Er waren genoeg 
stoelen, en iedereen kwam! Vanaf het eerste 
moment was het gezellig. Er waren eigenlijk veel 
ouders die elkaar hoogstens van gezicht kenden, 
dus op de valreep werd er nog druk kennisgemaakt. 
De kinderen klitten bij elkaar, enerzijds nog speels, 
anderzijds al volop pronkend en lonkend naar het 
andere geslacht. Het licht viel nog een poosje uit, 
maar er was een heldere maan, en spoedig kwam 
de stroom weer terug. Zoals gebruikelijk op 
Argentijnse feestjes was er eten in overvloed. 
De volgende ochtend, bij de diploma-uitreiking, 
vertelden de ouders van Antonio dat ze om één uur 
klaar waren geweest met opruimen. Zij waren het 
die de schouders eronder gezet hadden en het feest 
tot een succes gemaakt. Wat een geluk wanneer er 
zulke mensen opduiken! 

Marc van der Post 
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Agenda Nieuw S Blad Bennekom voor 2016 

nummer bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 
zondag 

redactie- 
vergadering 

dinsdag 

binden 
woensdag 

Veertigdagentijd za 30 jan t/m vr 18 mrt 17 jan 19 jan 27 jan 
Pasen za 19 mrt t/m vr 29 apr 6 mrt 8 mrt 16 mrt 

Hemelvaart en 
Pinksteren za 30 apr t/m vr 3 jun 17 apr 19 apr 27 apr 

nader te bepalen za 4 jun t/m vr 8 jul 22 mei 24 mei 1 juni 
Zomer za 9 jul t/m vr 2 sep 26 jun 28 jun 6 juli 

Seizoenstart za 3 sep t/m vr 21 okt 21 aug 23 aug 31 aug 
Herfst za 22 okt t/m vr 9 dec 9 okt 11 okt 19 okt 

Kerstmis za 10 dec t/m vr ? jan 27 nov 29 nov 7 dec 
 
Voor TitusBreed gelden de volgende data in 2016: 

Thema bestreken periode 

Inleveren bij 
lokale 

redactie 
woensdag 

Inleveren bij 
Redactie@ 

Titusb.nl 
vrijdag 

TitusBreed 
ophalen 

vanaf 09.00 
uur 

woensdag 
Veertigdagentijd za 30 jan t/m vr 18 mrt 13 jan 15 jan 27 jan 

Pasen za 19 mrt t/m vr 29 apr 2 mrt 4 mrt 16 mrt 
Hemelvaart en 

Pinksteren za 30 apr t/m vr 3 jun 13 apr 15 apr 27 apr 

nader te bepalen za 4 jun t/m vr 8 jul 18 mei 20 mei 1 juni 
Zomer za 9 jul t/m vr 2 sep 22 juni 24 juni 6 juli 

Seizoenstart za 3 sep t/m vr 21 okt 17 aug 19 aug 31 aug 
Herfst za 22 okt t/m vr 9 dec 5 okt 7 okt 19 okt 

Kerstmis za 10 dec t/m vr ? jan 23 nov 25 nov 7 dec 
 
 

 _________________________________ REDACTIE __________________________________  
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pasen) tot zondag 6 maart;voor TitusBreed tot 13 januari 

e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Klaas Postma; tel: 0318 415 813; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl 
 

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl;
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl


 

24 
 

 ________________________ MARIA VIRGO REGINA INFORMATIE _________________________  
 

 
 
 
 
 
 

Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
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), 0318 430 988 
Bankrekening kerkbijdragen: 
NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. Zalige Titus 
Brandsma, t.b.v. MVR 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 
Miranda Meuwissen, Heelsumseweg 2, 
tel. 0318 420 497 
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

