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Agenda 
jun 4 doe-dag 
 12 vrijwilligers high tea 
 21 mvr locatieraad 
 24 gospelconcert young zulu warriors 
jul 12 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 5 juni t/m 10 juli in 
de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

zondag 5 juni, 10de zondag door het jaar 
10.00 uur: gezinsviering met communie m.m.v. 

Kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: de heer Ruud van der Linden 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Liliane Fonds 

zondag 12 juni, 11de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: pastor Joop Nijrolder 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

vrijdag 17 juni, 15.00 uur: Huwelijksviering Mark 
Slotboom en Bapke Roodenburg 

zondag 19 juni, 12de zondag door het jaar 
10.00 uur: Taizéviering met gelegenheidskoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder grenzen 
 
zondag 26 juni, 13de zondag door het jaar 
10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. dameskoor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vluchtelingen Midden Oosten 

(Cordaid) 

zondag 3 juli, 14de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

gemengd koor 
voorganger: pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Pastorale zorg voor gevangenen in 

het buitenland (Epafras) 

zondag 10 juli, 15de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: pastor Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Leger des Heils 
 

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. 
jun 05 10.00u Nell 0318 430 988 
 19 10.00u v. Lammeren 0318 415 479 
jul 03 10.00u Kroes 0318 418 002 
 
Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
jun 05 10.00u Breteler 0317 415 588 
 19 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
jul 03 10.00u De Groot 0318 417 355 
 
Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
jun 05 10.00u Baks 0318 418 686 
 19 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
jul 03 10.00u Kroes 0318 418 002 
 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
jun 05 10.00u Nell 0318 430 988 
 12 10.00u Meijs 0318 418 273 
 19 10.00u van den Akker 0318 415 137 
 26 10.00u Roelofs 0318 420 382 
jul 03 10.00u Kroes 0318 418 002 
 

De Eerste Heilige communie 
Afgelopen zondag 17 april was het zo ver. Een 
enthousiaste groep van 15 kinderen heeft hun 
Eerste Heilige Communie gedaan tijdens de 
gezinsviering onder leiding van Hans Lucassen en 
Pater Beemster. 

Tijdens de voorbereidingen, waarin de kinderen in 
een aantal bijeenkomsten samen hebben toe-
gewerkt naar deze dag, is onder leiding van 
Christianne en Thera een gezellige groep ontstaan. 
De bijeenkomsten op zondagochtend, maar ook de 
Pesach maaltijd en de rondleiding in de kerk zijn 
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met veel plezier bijgewoond. De kinderen vonden 
het erg leuk om tijdens de rondleidingen in de kerk 
met de klasgenootjes te mogen vragen wat alle 
bijzondere symbolen in de kerk nou betekenen. “Ik 
vond het heel bijzonder dat er naar aanleiding van 
de vragen over de paaskaars en de alfa en omega 
tekens, we spontaan het idee kregen om het lied 
‘Van A tot Z bent u de hoogste Heer, Alfa en Omega 
en nog zo veel meer’ te zingen”. 

Afgelopen zondag mochten dan eindelijk de mooie 
kleren aan en de haren mooi gekapt. Het feestelijke 
gevoel werd versterkt door de zon die door de 
ramen naar binnen scheen en de mooie versiering 
van fleurige slingers en mooie foto’s. “Ik vond het 
heel leuk om met mijn nieuwe kleren in de mooie 
kerk te zijn, samen met alle andere communi-
cantjes”. “Pater Beemster had ook een heel mooi 
bijzonder Priesterkleed aan uit Afrika”. “Ik was heel 
blij omdat de kerk helemaal vol zat met familie en 
allemaal andere mensen”. “Ik vond het wel 
spannend om met de kaarsen aan de volle kerk in te 
komen lopen”. Het was een ongedwongen en 
warme viering waarbij Hans Lucassen en Pater 
Beemster zowel de kinderen, als ook het gezin en 
de overige familie en aanwezigen betrokken en op 
een warme en toegankelijke manier toespraken. 
Het kinderkoor gaf de viering een vrolijke kleur met 
feestelijke en leuke liedjes. “De viering zelf ging 
supersnel voorbij. Het was enorm grappig hoe de 
pastoor alle kinderen ging voorstellen, ik denk dat ik 
het hardst van iedereen mijn naam heb geroepen”. 
“Ik vond het heel leuk dat mijn juf kwam voorlezen”. 
“Het was best wel spannend om dat hele stuk met 
de beker wijn naar voren te mogen lopen”. 

Samen met het gezin mochten de communicantjes 
één voor één naar voren komen om voor de eerste 
keer hun communie te krijgen. Daarna mochten pas 
alle andere mensen naar voren komen voor de 
communie. “Vanaf nu mag ik ook meedoen met 
jullie met de communie”.  

Na afloop was er gelegenheid om in het zonnetje 
nog even gezellig af te sluiten met een kopje koffie. 
En daarna werd het feest thuis voortgezet. “Ik vond 
de bijbel heel erg mooi, met mooie plaatjes”. “Hij 
ligt op mijn nachtkastje”. ”Ik heb hem al uitgelezen, 
ik vond de verhalen erg mooi”. “Ik ben erg verwend 
met leuke kadootjes".  

Zowel de kinderen als de ouders kijken terug op een 
hele bijzonder viering en een hele fijne dag. En we 
willen graag iedereen bedanken die hieraan heeft 
bijgedragen! Dank jullie wel! 

 

Abel Braakman, Anne Scheltinga, Charlotte van der 
Linden, Geertje Kuiper, Ilse Schriek, Jonas van 
Oostveen, Joylien Kende, Julie Chlosta, Jurre 

Zandstra, Kai Hofstad, Nicholas Hoksbergen, Sander 
Klein Woolthuis, Tessa Verzandvoort, Thijs 

Aarninkhof en Tijn Kok. 

Mutatie in de pastoraatsgroep 
Na ruim 8 jaar neemt Marialda Kuin afscheid in de 
pastoraatsgroep. Aanvankelijk was de taak van 
Marialda het notuleren van de pastoraatsgroep 
vergaderingen, maar al snel werd dit uitgebreid met 
alle taken van het secretariaat. Daarnaast heeft zij 
sinds 2008 het profiel Diaconie daarbij op zich 
genomen, dit was het speciale aandachtsveld van 
Marialda binnen de pastoraatsgroep. We gaan in 
Marialda een zeer betrokken, gezellig lid binnen 
onze groep missen.  

Marialda, hartelijk dank voor je grote inzet 
voor de pastoraatsgroep! 

Gelukkig hebben we voor Marialda een opvolger 
gevonden. Gilles Ampt zal haar plaats innemen voor 
wat betreft het aandachtsveld Diaconie. Voor het 
invullen van de overige taken zoeken we nog een 
oplossing. 

Gilles, van harte welkom binnen de 
pastoraatsgroep. 

De pastoraatsgroep bestaat nu uit de volgende 
personen:  

 Riet Kroes. Voorzitter - profiel Liturgie 

 Gilles Ampt. - profiel Diaconie 

 Pieter Boers. - profiel Gemeenschapsopbouw 

 Marianne Thie. - profiel Catechese 

Het e-mail adres van de pastoraatsgroep is: 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl 

Namens de Pastoraatsgroep, 
Riet Kroes 
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Mariabeeld onthuld 
Toen de kerk Maria Virgo Regina te Bennekom werd 
gebouwd – nu bijna 60 jaar geleden – is ook een 
boom aangeplant. Een hemelboom. Nu is de hemel 
eeuwig, maar hemelbomen helaas niet. De boom 
was dan ook al – voor haar doen – erg oud en werd 
een risico voor de mensen die er onder liepen. De 
boom is dan ook gekapt. Nu wilden we als 
gemeenschap toch wel een herinnering aan deze 
boom behouden en er is daarom besloten om – met 
in gedachte onze eigen kerk - een Mariabeeld uit 
het hout te scheppen.  

Onze eigen medeparochiaan, Nicole Bischoff, heeft 
dit beeld vormgegeven. Het beeld is afgelopen 
zondag 22 mei tijdens de viering onthuld door Hans 
Lammers, die in deze viering voorging. Een prachtig 
beeld waar de structuur en de grilligheid van de 
boom nog goed in zichtbaar is. Maar ook de 
teerheid, naar voren gebracht door moeder en het 
kind. U kunt het beeld bewonderen in de kerk van 
Bennekom. 

Uit het hout van de boom zijn ook kleine meubels 
gemaakt, voor meer informatie hierover, gelieve 
contact op te nemen met de heer Wim Appelman. 

Locatieraad Bennekom 

Collecteopbrengsten april - mei 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte 

24 
april 

141,90 138,61 Caritas Bennekom 

1 mei 65,95 77,02 
Zonnebloem 
Bennekom 

8 mei 101,60 140,49 
Cordaidproject  
Tienermoeders 

15 mei 121,10 166,47 
Week Nederlandse 

Missionaris 

22 mei 138,52 234,30 
Inloophuis Oase 

Oosterbeek 

Totaal 569,07 756,89  

 
Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 

- 5 juni is de opbrengst van de collecte bestemd 
voor het Liliane fonds. Het Liliane Fonds draagt bij 
aan een wereld die openstaat voor iedereen en 
waarin ook de armste kinderen met een handicap 
al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. 
Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en 
hun omgeving toegankelijker. 

- Op 12 juni is de collecte opbrengst voor Caritas in 
Bennekom. 

- 19 juni is de collecte bestemd voor Artsen zonder 
Grenzen; het werk van Artsen zonder Grenzen is 
erg bekend en behoeft eigenlijk niet een verdere 
aanbeveling. 

- Op 26 juni collecteren we voor de vluchtelingen 
projecten in het Midden Oosten die uitgevoerd 
worden door Cordaid. 

- Op 3 juli is de collecte bestemd voor Epafras, dit is 
een organisatie die zich inzet voor pastorale zorg 
voor Nederlanders die in het buitenland in de 
gevangenis zitten. 
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- Op 10 juli is de collecte bestemd voor de 
activiteiten van het Leger des Heils. 

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

 

De Toekomst van onze geloofs-
gemeenschap 
Begin mei kwam de werkgroep MVR Toekomst 
bijeen. De bijeenkomst begon met het mooie 
gedicht ‘De pluisjes in de Pinksterdienst’ dat stond 
in het vorige NieuwSBlad. Het gaat over de wind die 
je niet ziet, de vergelijking met de Geest, Gods 
adem. Na dit gedicht kwam in de werkgroep de 
gedachte naar boven: zo zou het moeten zijn met 
de twee thema’s: ‘aanwezig zijn’ en ‘het goede 
verhaal vertellen’. Deze twee thema’s zouden als 
een wind door onze geloofsgemeenschap moeten 
waaien. Iedereen, te beginnen bij alle werkgroepen 
hebben dit in zich en laten dit zien. Leo van 
Broekhoven refereerde nog aan de overweging van 
Hans Koenen in de viering van eind april: ‘wij 
moeten één zijn; wij hoeven het niet met elkaar 
eens te zijn’. Dit is het en het zou prachtig zijn dat 
dit soort citaten ergens een plek krijgen. 

Wij zijn verder gegaan met het concreet maken van 
de aanbevelingen of ideeën die verzameld zijn 
tijdens de Meedenkavond op 8 maart. Dit is dat er 
concrete acties benoemd zijn die door de 
verschillende werkgroepen opgepakt kunnen 
worden. De volgende stap is dat wij het plan dat er 
nu ligt, willen bespreken met de Locatieraad voor 
de verdere besluitvorming. Dit zal in juni plaats-
vinden. Daarna kunnen wij overgaan naar het 
verdere ‘uitrollen’. Hoe wij dat precies gaan doen is 
nog niet bekend en zal na discussie met de 
Locatieraad vastgesteld worden. Een belangrijk 
element in de acties is ‘het laten zien’ . Dit kan door 
sterker in te zetten op publicaties via diverse media. 
Dit is iets wat door ons allen opgepakt moet 
worden. Het moet een stukje van ons DNA worden. 
Daarnaast zou dit ook centraal een sterkere plek 
moeten krijgen. 

Wellicht dat er nog een extra avond komt om een 
en ander met alle werkgroepen af te stemmen of 
door te nemen. In elk geval willen wij met de 
Parochiedag een soort eindpresentatie geven. 

De werkgroep MVR Toekomst 
 
 

Leerhuis Bennekom 2016 - 2017 
“Het Leerhuis” startte, al weer 16 jaar geleden, op 
eigen initiatief van een aantal deelnemers aan 
toerustingcursussen. De avonden werden aanvan-
kelijk verzorgd door de deelnemers zelf. Sinds ruim 
10 jaar worden de avonden begeleid door John 
Rademakers, liturgist, betrokken bij Bijbel en 
liturgie. Als vrijwilliger is John seniorenpastor in de 
Sint Benedictusparochie (Over Betuwe).  

Dit jaar is gekozen voor het onderwerp: 

Laudato Si, Geprezen zijt Gij, De encycliek van Paus 
Franciscus” 

Laudato Si heeft al uitgebreid aandacht gehad in 
Bennekom door de Landelijke Inspiratiedag op 23 
april jl. met bijzondere bijdragen van Bisschop de 
Korte en Herman Wijffels. Paus Franciscus roept 
met zijn encycliek ‘alle mensen van goede wil’ op 
om zorg te dragen voor de schepping en voor de 
armen. Dat we in onze wereld gericht dienen te zijn 
op het behoud van de schepping, op het verbeteren 
van de levensomstandigheden van de zwaksten en 
op het welzijn van de generaties die na ons komen. 
Hoe kunnen we dat waar maken? Een vraag die we 
in de loop van 6 avonden in een onderling gesprek 
concreet willen maken. Wat betekent een en ander 
voor ons persoonlijk, waar liggen onze mogelijk-
heden in ons eigen leven en waar ervaren we onze 
beperkingen. 
 
Leiding: John Rademakers 
Data: 
In 2016 
 derde maandag van september 19 september 
 tweede maandag van oktober 10 oktober 
 derde maandag van november 21 november  
 tweede maandag december 12 december 
In 2017 
 tweede maandag van januari: 9 januari  
 tweede maandag van februari: 13 februari 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Torenzaal van de R.K. kerk Maria Virgo 

Regina in Bennekom 
Contactpersoon: 
 Riet Kroes, Commandeursweg 42-A, 6721 

TZ, Tel 0318 418 002, E-mail: 
kroes42@planet.nl. 

Kosten: ca. € 25 per persoon voor de 6 avonden. 
Aantal deelnemers: 
 minimaal 12 personen
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Vrijwilligers High Tea 
Onze jaarlijkse Vrijwilligers High Tea staat 

er weer aan te komen. De Locatieraad 

MVR nodigt alle vrijwilligers binnen MVR 

Bennekom van harte uit voor een 

bedankmiddagje op 

Zondag 12 juni 2016, aanvang 15.00 uur 

Vlegeldag 
Op woensdag 24 augustus is het weer zover. 
Vlegeldag in Bennekom. In en rond de MVR Kerk is 
opnieuw van alles te doen. Lekker koffie drinken op 
het plein. Kramen met boeken, kleding en kleine 
cadeautjes gemaakt door een groep vrouwen. 
Evenals vorig zijn weer veel vrijwilligers in touw om 
geld bij elkaar te krijgen voor het opknappen van de 
zaaltjes. Er zijn nog wat helpende handen nodig. Als 
je een paar uurtjes mee wilt doen, bel dan 
0318 414 943. We duimen natuurlijk voor prachtig 
weer en een mooie opbrengst even als vorig jaar. 
Boeken kunnen vanaf half juli worden afgegeven in 
de Torenzaal tijdens de parochiewacht. Kleding kan 
gebracht worden bij Janneke Postma. Voor vragen 
kun je terecht bij Truus Appelman-Komen en 
Janneke Postma-Bosch. 
 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandag 9 mei: onze slotavond. Een lezing over 
vergeten groenten door Ella Halma, 
www.eetbaaronkruid.com. Wies Put en wijk 6 
hebben gezellige bloemen neergezet, met 
daaromheen een schaaltje heerlijk fruit. Zag er 
uitnodigend uit. Er waren op de kop af 40 dames. 
We begonnen de avond met een gedicht van Annie 
M.G. Schmidt dat: “Mei” heet: 
 

Wanneer ik u een goede raad mag geven: 
de Vlier bloeit, het is mei, vooruit pluk Vlier! 
Het is niet zo vaak mei meer in uw leven,. 
Misschien nog dertig keer, misschien nog vier. 
 

Aldus het eerste couplet van zeven. Ella Halma 
werkte 10 jaar geleden in een natuurvoedings-
winkel in Driebergen. Er waren allerlei groenten 
waarvan de klanten niet zoveel afwisten en ze 
volgde een opleiding voor natuurvoeding. Zo kon ze 
de klant beter voorlichten en ideeën geven hoe 
deze wat onbekendere groenten te gebruiken, door 

middel van informatie en recepten. Laten we 
bijvoorbeeld de pastinaak nemen. Een tegen-
woordig wat onbekende, vreemde snaak. Vroeger 
in de Nederlanden alom gebruikt in herfst en 
winter. In stamppotten, zoals wij tegenwoordig de 
aardappel gebruiken. De aardappel had nog niet 
eens zijn intrede gedaan. Die werd later uit Zuid-
Amerika naar onze streken gebracht. De pastinaak 
raakte pas in de 18de eeuw in de vergetelheid door 
de komst van de aardappel. Maar in Engeland en de 
Scandinavische landen wordt er nog dankbaar 
gebruik gemaakt van deze wortel. En bij ons heeft 
de pastinaak het overleefd dankzij de natuur-
winkels, de biologen. Er zitten veel etherische oliën 
in deze groente, die geven een kruidige smaak. Ze is 
ook zoetig van smaak. Bij regelmatig gebruik 
verlaagt ze uw cholesterolgehalte. Ze stimuleert de 
darm en is ook goed voor mensen met suikerziekte. 
Er zitten veel vitamines in en mineralen. Jammer, 
dat wij deze vroeger zo algemene groente, 
vorstbestendig notabene, vergeten zijn. Toen de 
Spanjaarden waren gevlucht en Leiden was ontzet 
door de Geuzen en Willem van Oranje in 1574 werd 
er hutspot gegeten van pastinaak met winterwortel. 
Helemaal geen aardappel dus. Ook kunnen moeders 
van pastinaak een prima babyhapje van maken 
lekker beetje zoetig en vol vitaminen en mineralen, 
goed voor de darmpjes. Zo hebben we allerlei 
interessant groenten besproken, zoals de aardpeer, 
de brandnetel, de diverse knollen, wortelpeterselie 
(zo groot als een flinke wortel en heel gezond), 
schorseneren, nerf van kardoen, mierikswortel en  
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wat ik u niet onthouden wil, het zevenblad. 
Iedereen met een tuin heeft er wel mee te maken. 
Ofwel in een gevecht het op de erfscheiding te 
houden of om het in eigen tuin onder de knie te 
krijgen. Jammer toch, als je bedenkt, dat de 
Romeinen dit Aegopodium podagra, geitenpoot, of 
zevenblad als groente mee naar onze streken 
hebben genomen. En dat omdat het zo gezond is. 
Het zit boordevol vit. C. Het is bloedzuiverend, helpt 
tegen jicht. En u kunt makkelijk een paar jonge 
blaadjes tussen de boterham doen. Het kan als 
spinazie gegeten worden, of in een stamppot 
verwerkt. Het is superfood en wij maar wieden en 
mopperen. Om met Ida Gerhardt te spreken: 
”Godlof, dat onkruid niet vergaat” uit haar gedicht 
“Lof van het onkruid”. 
 

Godlof dat onkruid niet vergaat. 
Het nestelt zich in spleet en steen, 
Breekt door beton en asfalt heen, 
Bevolkt de voegen van de straat. 
 
Achter de stoomwals valt weer zaad:  
De bereklauw grijpt om zich heen. 
En waar een bom zijn trechter slaat 
Is straks de distel algemeen. 
 
Als hebzucht alles heeft geslecht 
Straalt het klein hoefblad op de vaalt 
en wordt door brandnetels vertaald: 
 
“gij die miljoenen hebt ontrecht: 
Zij komen---uw berekening faalt”. 
Het onkruid wint het laatst gevecht. 

Wij kregen heerlijke voorproefjes, van wat je 
allemaal maken kunt. Er was roomkaas met 
mierikswortel, pesto van zevenblad, gelei van de 
bessen van de Gelderse roos. Er was een cake van 
pastinaak en een quiche van zuring en spinazie en 
bij dit alles ook nog komkommer met zelfgemaakt 
selderiezout. Allerlei zintuigen kwamen zo aan bod. 
Een boeiende avond. 

Wilt u eens op onze site kijken: 
www.rkkerkbennekom.nl/mvrgemeenschap/kvg 

Het Bestuur wenst jullie van harte een heerlijke 
zomer, een goede vakantie en behouden 
thuiskomst. Deze zomer wordt het nieuwe 
programmaboekje gemaakt en in augustus hoort u 
meer. Namens het K.V.G. bestuur, 

Gea Kleipool, voorzitter

Opbrengst kledingactie Mensen in Nood 
De kledinginzameling van Mensen in Nood die op 
zaterdag 9 april werd gehouden heeft bijna 500 kilo 
kleding opgebracht. Dat is aanzienlijk minder dan 
vorig jaar. Wel jammer dat het dit jaar wat minder 
was, maar we zijn er toch heel tevreden over. De 
tijd is wat moeilijker en er zijn de laatste tijd heel 
veel kledingacties. In dat licht gezien is het toch 
weer een hele goede opbrengst. Al met al betekent 
het een mooie bijdrage aan het ontwikkelings-
project van Mensen in Nood in Bangladesh, waar 
voorzieningen worden gerealiseerd om mensen een 
veilig heenkomen te bieden bij overstromingen. 
Door de overstromingen verdrinken daar jaarlijks 
duizenden mensen; heel actueel, want op dit 
ogenblik zijn er in Bangladesh weer grote over-
stromingen. Mensen in Nood wil, vooral ook 
namens de bewoners van deze gebieden, iedereen 
die door het brengen van kleding hieraan heeft 
bijgedragen, heel hartelijk bedanken. 

Het ligt in de bedoeling om volgend jaar rond deze 
tijd weer een inzameling te houden. Om de actie 
ook dan weer tot een succes te maken, wordt 
iedereen gevraagd om vanaf nu alweer de kleding 
hiervoor te bewaren. 

Willemien de Groot 

Opening BETH BERÈCHEM! 
Eindelijk….. het is zover!! 

Op zaterdag 28 mei a.s. is de 
feestelijke opening van het 
inloophuis 'Beth Berèchem' 
met het ruilwinkeltje 
'Shop4Nop'. Iedereen is van 
harte welkom van 13.30-
15.30 uur op de Hackfortsgoed 20 in Bennekom 
voor een hapje en een drankje. Ook aan de 
kinderen is gedacht. Laat u zich verrassen. 

Het inloophuis heeft een gezellige huiskamer, waar 
iedereen welkom is voor een kopje koffie of thee, 
en het heeft een ruilwinkeltje, waar je kunt 
'betalen' met je eigen spullen. Na de opening is 
Beth Berèchem elke woensdag- en vrijdagmorgen 
open van 9.00-12.00 uur (schoolvakanties gesloten). 
Voor meer informatie zie: 

www.inloophuis-bennekom.nl 
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Gospelconcert Young Zulu Warriors in 
Bennekom 
Een groep Zuid-Afrikaanse jongeren gaat op een 
bijzondere manier fondsen werven in Nederland: 
via een reeks shows met traditionele Zulu-dansen 
en (gospel-)zang. De Zulu-jongeren hopen hiermee 
geld in te zamelen voor hun noodlijdende 
kindertehuis God’s Golden Acre. Dit weeshuis ligt in 
KwaZulu-Natal; één van de regio’s in Zuid-Afrika die 
het zwaarst getroffen is door de aids-pandemie. Op 
God’s Golden Acre worden zo’n 40 kinderen 
opgevangen, die als gevolg van aids of geweld of 
verlating niemand anders meer hebben die voor 
hen kan zorgen. Daarnaast voorziet de organisatie 
enkele honderden van de allerarmste (kinder-
)gezinnen in de omringende dorpen van 
voedselpakketten en schoolgeld, zodat de kinderen 
naar school kunnen gaan. 

Vanwege de financiële crisis in Zuid-Afrika is het 
steeds moeilijker om op lokaal niveau sponsors te 
werven. Om de toekomst van het tehuis veilig te 
stellen, hebben de jongeren opnieuw een 
fantastisch optreden in elkaar gezet. Tijdens de 
show van de Young Zulu Warriors worden 
spectaculaire traditionele Zulu-dansen afgewisseld 
met gepassioneerde gospelsongs. Doel van deze 
vijfde tournee in Nederland is niet alleen om 
eenmalig een flinke som geld in te zamelen, maar 
ook om minimaal duizend nieuwe donateurs te 
werven, die met een bijdrage vanaf vijf euro per 
maand het duurzaam voortbestaan van God’s 
Golden Acre kunnen garanderen. 

De Young Zulu Warriors treden tussen 17 en 30 juni 
ruim tien keer op in Nederland. De tour wordt 
mede georganiseerd door de Stichting Vrienden van 
God’s Golden Acre Nederland, die de werkzaam-
heden in Zuid-Afrika financieel ondersteunt. Eén 
van de concerten is op vrijdag 24 juni 2016 in de 
Brinkstraatkerk te Bennekom, aanvang 19.30 uur. 
Toegangskaarten kosten € 10 voor volwassenen en 
€ 5 voor kinderen (tot en met 15 jaar). Daarnaast 
zijn er gezinskaarten: 1 volwassene met maximaal 3 
kinderen kost € 15; 2 volwassenen en drie kinderen 
betalen € 25. Kaarten aan de zaal of online. Bij 
online bestellen en betalen geldt 10% korting (op de 
website doorklikken op “Activiteiten”). 

In Zuid-Afrika groeien honderdduizenden kinderen 
op zonder ouders. Dit als gevolg van de 
verwoestende aids-pandemie, door geweld of 
doordat ze zijn verlaten. Zonder een veilige en 
solide thuisbasis zijn deze kinderen kansloos. God’s 

Golden Acre biedt hen een veilig thuis en een 
toekomst. Helpt u mee? Info: 
www.godsgoldenacre.nl / info@godsgoldenacre.nl. 

 
De YZW tour groep 

‘De zomer van Herman Pleij’ 
in Museum Catharijneconvent 

In het Utrechtse Museum Catharijneconvent laat 
gastconservator prof. dr. Herman Pleij bezoekers 
deze zomer op een andere manier kijken naar 
middeleeuwse topstukken uit de collectie van het 
museum. Van 8 juli t/m 4 september geeft het 
museum hem de regie in handen om, geheel naar 
eigen inzicht, een tentoonstelling te maken. “Door 
zijn gewaagde keuzes, persoonlijke verhalen en oog 
voor detail neemt Herman Pleij bezoekers mee op 
een verrassende reis,” aldus het museum. 

Pleij koos zijn favoriete middeleeuwse kunstwerken 
en presenteert ze vanuit zijn expertise als emeritus 
hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, 
gespecialiseerd in de literatuur van de middel-
eeuwen. “Bij het zien van de ingetogen glimlach van 
een Mariabeeld riep Pleij enthousiast: ‘De Mona 
Lisa van het Catharijneconvent!’,” zo vervolgt het 
museum. Pleij licht toe: “Lachen was verboden 
binnen de kerk. Lachen was gevaarlijk en gaf blijk 
van controleverlies. Maar de verstilde glimlach van 
de Maagd Maria was wel toegestaan.” Het laat 
vijftiende-eeuwse houten Mariabeeld uit het depot 
is een van de vele kunstwerken die Pleij selecteerde 
voor zijn zomertentoonstelling. Achter alle gekozen 
werken schuilt een verhaal dat Herman Pleij zelf 
heeft ingesproken, zodat de bezoeker door de 
meesterverteller zelf wordt rondgeleid.  
Zomerprogramma  
Tijdens ‘De zomer van Herman Pleij’ vindt de vijfde 
editie plaats van ‘Catharijn Classique’. Op negen 
zondagmiddagen zijn er muzikale optredens in de 
sfeervolle kloostertuin van het museum. Alle 
concerten staan, net als de tentoonstelling, in het 
teken van verhalen. Gastconservator Herman Pleij is 
geregeld aanwezig op zijn tentoonstelling en geeft  
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diverse lezingen. Zie www.catharijneconvent.nl 
voor het volledige zomerprogramma. 
‘De zomer van Herman Pleij’, 8 juli t/m 4 september 
in Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 
38 Utrecht, www.catharijneconvent.nl, tel.: 
0302 313 835, di-vr 10.00-17.00 uur, za-zo 11.00-
17.00 uur. 

(Uit: Parochiebladenservice juli-augustus 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Zomer) tot zondag 26 juni; voor TitusBreed tot 22 juni. 
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 
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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 

 Marieke Kok-Willemsen tel: 0318 417 008 
Pastoraatsgroep 

 Riet Kroes (voorzitter), kroes42@planet.nl, 
tel. 0318 418 002 

 Gilles Ampt, gilles.ampt@hccnet.nl, 
tel. 0317 412 288 

 Pieter Boers, pietboers@upcmail.nl, 
tel. 0318 847 568 

 Marianne Thie, majthie-koomen@hotmail.com 
tel. 0318 414 558 

Commissie van financiën en beheer 
Arend Jan Nell (penningmeester), 0318 430 988 
Bankrek. kerkbijdragen NL40 RABO 0113 9881 09 
t.n.v. Zalige Titus Brandsma Parochie, 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 
www.alexanderschool-skovv.nl/ 
Katholiek Vrouwen Gilde 
Gea Kleipool-van de Goor 
Bosmeesterskamp 2B, tel. 0318 431 810 
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl 
Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 


