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Agenda 
jul 12 mvr locatieraad 
aug 23 mvr locatieraad 
 24 vlegeldag 
sep 19 start leerhuis laudato si 
 

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 10 juli t/m 4 
september in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom 

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 

zondag 17 juli, 16de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

cantors 
voorganger: de heer Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 24 juli, 17de zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Inloophuis Wageningen 

zondag 31 juli, 18de zondag door het jaar 
10.30 uur: Titusviering in Rhenen 

zondag 7 augustus, 19de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Dameskoor 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Kindervluchtelingen 

zondag 14 augustus, 20ste  zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

cantors 
voorganger: mevrouw Marian Bolscher 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder Grenzen 

zondag 21 augustus, 21ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 28 augustus, 22ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor 

voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MIVA 

zondag 4 september, 23ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: … 
 
 

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

Nora Janssen, TIJDELIJK ADRES Breukelderhof, 
Pasteurlaan, Bennekom, tel. Nora zelf 0318 415 
381; Regiotaxi 0900 0276. 
jul 03 10.00u Nora afwezig  
 17 10.00u Schrijver 0318 415 803 
 31 GEEN DIENST 
aug 14 10.00u Meijs 0318 418 273 
 28 10.00u Nell 0318 430 988 
 
Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
jul 03 10.00u De Groot 0318 417 355 
 17 10.00u Breteler 0317 415 588 
 31 GEEN DIENST 
aug 14 10.00u De Vocht 0318 413 088 
 28 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 
jul 03 10.00u Kroes 0318 418 002 
 17 10.00u Schlepers 0318 416 304 
 31 GEEN DIENST 
aug 14 10.00u Baks 0318 418 686 
 28 10.00u Schlepers 0318 416 304 
 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
jul 03 10.00u Kroes 0318 418 002 
 10 10.00u Appelman 0318 414 943 
 17 10.00u Roelofs 0318 420 382 
 24 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
 31 GEEN DIENST 
aug 07 10.00u van den Akker 0318 415 137 
 14 10.00u Meijs 0318 418 273 
 21 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
 28 10.00u Nell 0318 430 988 
sep 04 10.00u Kroes 0318 418 002 

Mededelingen 
Verhuisd 
- m.i.v. 1 juli 2016: J.C. de Baar, van Dikkenbergweg 

28-6 naar Edeseweg 83a, 6721JR Bennekom. 
Overleden 
- 8 juni 2016: Johannes Hubertus, Jan, van Es, 89 

jaar, Jonker Sloetlaan 50. 
- 15 juni 2016: Rico Vermeulen, 54 jaar, Breehoven 

33. 
Vooraankondiging 
- dinsdag 8 november 2016 ochtend: senioren-

pastoraat. 

 
 
 

In memoriam Jan van Es 
“Wij vliegen over bos en hei, rond polder en langs 
strand. Wij starten en wij landen weer in ’t hart van 
Nederland”. Deze 2 regels uit het Soesterberg lied, 
stonden met de foto van Jan op de kaart met de 
mededeling van het overlijden van Jan van Es op 
8 juni 2016. 

Jan van Es is 89 jaar geworden. Zijn hart lag bij zijn 
lieve vrouw Mieke, met wie hij het leven bijna 58 
jaar gedeeld heeft, zijn kinderen en kleinkinderen. 
Daarnaast heeft de luchtmacht een grote invloed 
gehad op zijn leven. Het liep als een rode draad 
door zijn actieve leven in dienst van het vaderland. 
Hij was dankbaar voor het leven, hij heeft samen 
met zijn vrouw Mieke met volle teugen genoten. Na 
haar overlijden in 2013 was het duidelijk dat hij 
haar ontzettend miste. 

In zijn afscheidsviering in het crematorium hebben 
de kleinkinderen en zijn dochter Marjon het licht op 
de zevenarmige kandelaar aangestoken om hem 
voor de laatste maal in het licht te zetten. Wij 
hebben geluisterd naar de parabel van de panfluit 
waarin we het leven van Jan herkenden. Een stoere 
boom, die steeds maar weer alle seizoenen 
meemaakte, jaar in jaar uit. Een van de takken 
wordt afgesneden, een heel verlies. Maar die 
afgesneden tak wordt bewerkt tot een panfluit 
waar de mens een lied fluit bij die boom. “Horen 
jullie mij?”, ik leef! Meer dan ooit tevoren! Ik leef, ik 
zing, ik fluit voor altijd!? 

Wij hebben zijn lichaam als eerbetoon voor de 
laatste keer gezegend en met wierook omringd. 

Jan was een gelovig mens. Zondags zat hij altijd 
achterin de kerk op zijn vaste plekje. Hij ontving de 
communie en genoot daarna van de koffie met zijn 
“vaste groepje”. Hij kon verrassend uit de hoek 
komen met zijn opmerkingen. Jan had een groot 
vertrouwen in zijn Heer. Hij rouwde om zijn Mieke. 
Daarna was zijn dochter Marjon zijn steun en 
toeverlaat. Jan geloofde vast dat Mieke ervoor zou 
zorgen dat zij voor hem daarboven een “stoeltje”  
vrij zou houden, zoals hij dat zo vaak zei. Moge Jan 
daar verenigd worden met zijn Mieke waarnaar hij 
zo heeft verlangd. Moge het zo zijn. 
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In memoriam Rico Vermeulen 
Op 15 juni is op 54-jarige leeftijd overleden Rico 
Vermeulen. Zoals de rouwkaart vermeldde nam hij 
afscheid zoals hij was: “trouw, intelligent, vol humor 
en moedig”. Rico werd geboren op 27 januari 1962 
in Loosduinen (Den Haag) als tiende in een groot 
gezin. In 1987 leerde hij Karen kennen en na een 
paar jaar samen in Den Haag gewoond te hebben 
verhuisden ze in 1992 naar Bennekom, precies 
halfweg beide ouders. De eerste jaren werkte Rico 
in de Randstad maar de steeds langere reistijden 
gingen hem tegenstaan en al vrij snel vond hij een 
baan in de buurt, eerst in Ede en later in Arnhem. 
Rico was een echte familieman, hij genoot van zijn 
gezin, met de kinderen Jesper, Stijn en Femke. Hij 
genoot ook van fietsen en wandelen. Fietsen naar 
zijn werk in Arnhem en in het weekend door de 
Kraats, wandelen in de bergen in Oostenrijk, het 
liefst met het hele gezin. Eind oktober vorig jaar 
kreeg hij te horen dat er een niet-operabele zeer 
agressieve tumor in zijn hersenen zat. Hij aan-
vaardde dit rustig en moedig en vond het het 
moeilijkst voor zijn vrouw en kinderen. De laatste 3 
weken ging zijn gezondheid hard achteruit, hij is 
thuis in het bijzijn van Karen, Jesper, Stijn en Femke 
overleden. Op 21 juni hebben we met veel mensen 
afscheid van hem genomen in crematorium 
Slingerbos in Ede waar de dienst afgesloten werd 
met een mooi gedicht: 

Je kunt huilen omdat hij weg is, 
of blij zijn omdat hij heeft geleefd. 

Je kunt je ogen sluiten en hopen dat hij terugkomt, 
of je kunt je ogen openen en zien wat hij heeft 

achtergelaten. 
Je hart kan leeg zijn omdat hij er niet meer is, 

of je kunt vervuld zijn van de liefde die jullie deelden. 
Je kunt je afwenden van de toekomst en in het 

verleden leven, 
of je kunt proberen door te gaan vanwege gisteren. 

Je kunt van hem alleen herinneren dat hij weg is, 
of je kunt zijn gedachtenis koesteren en die laten 

voortleven. 
Je kunt huilen, je leeg voelen of je omdraaien, 

of je kunt doen wat hij wilde: iets van jezelf maken 
en trots zijn op wie je bent. 

Kort verslag MVR locatieraad 
Het is al weer bijna juli, de langste dag is net 
geweest, en het gras moet weer regelmatig worden 
gemaaid. Helaas valt zo nu en dan de regen met 
bakken uit de hemel, maar dat is weer goed voor de 
planten. Er is weer aardig wat gebeurd. Een kleine 
bloemlezing: 

1. Op zondag 12 juni hebben we onze jaarlijkse 
vrijwilligersdag gehad. Een beetje vochtige dag 
(zie hierboven wat betreft de regen en de 
bakken), maar desondanks zeer geslaagd. We 
hebben dit keer de zitjes voor de voordeur van 
de kerk gezet (onder de galerij), met mooi 
uitzicht op Bennekom (het kerkplein dus). Veel 
mensen kwamen langs, er was erg lekker eten 
en de vrijwilliger van het jaar werd verkozen (zie 
elders in het blad). Allen die hieraan hebben 
meegeholpen, heel hartelijk bedankt! 

2. Over vrijwilligers gesproken, de locatieraad heeft 
een oproep gedaan om een stukje te schrijven 
over eigen werkgroep of koor. Dit om meer 
bekendheid te geven aan wat wij zo allemaal 
doen binnen onze gemeenschap. De stukjes 
tekst druppelen nu binnen, en zullen mettertijd 
op de website of in het NieuwSBlad worden 
geplaatst. Ben je er nog niet aan toegekomen? 
Probeer dat dan snel te regelen (via de 
voorzitter/ster van de werkgroep). 

3. De Toekomstgroep heeft haar eindrapport 
gepresenteerd aan de locatieraad. Met als 
leidraad: Aanwezig zijn met een mooie bood-
schap (behoud het goede, en vertel het verhaal). 
In het najaar zullen de plannen worden 
gepresenteerd aan de gemeenschap en aan de 
Titus Brandsma parochie. 

4. Veel initiatieven vinden er op dit moment plaats. 
Zo is Pieter Boers bezig om meer aandacht en 
invulling te geven aan het jongerenbeleid. Voor 
en met jongeren. En heeft ook de groep Gezins-
viering haar beleidsplan gemaakt. Kinderen en 
jongeren verdienen onze meeste aandacht, maar 
is geen gemakkelijke groep om vast te houden 
voor onze kerk. Daarom zijn we blij met dit soort 
initiatieven. Hierover hoort u later meer. 

5. Op 20 juni jongstleden was er een voorlichtings-
bijeenkomst met betrekking tot FairTrade in 
onze kerk te Bennekom. Met als speciale gast 
Jochum Veerman van de stichting Max Havelaar 
/ FairTrade. Wij zijn als kerk al geruime tijd een 
FairTrade kerk, en dit willen we graag breder 
trekken. Zo is deze avond samen met Ede en 
Wageningen georganiseerd. Een ruime opkomst 
uit bijna alle geloofsgemeenschappen van de 
Titus Brandsma parochie. Enthousiaste mensen. 
In het najaar wordt dit herhaald, en dan kijken 
hoe ver de andere gemeenschappen zijn met dit 
fantastische initiatief. 

6. Zaterdag 4 juni jongstleden was er wederom 
onze MVR doe-dag, langzamerhand een begrip 
in deze omgeving. Door vele vrijwilligers werd de 
kerk weer schoongemaakt en glom het gebouw  
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weer van binnen (en buiten). Onder het genot 
van ruwe schippersklanken die door de kerk 
heen galmden (zoals de Zuiderzee ballade) – die 
luidkeels werden meegezongen – gingen 
zwabber en poetsdoek door onze Mariakerk. 
Heel erg bedankt aan de organisatie en aan allen 
die hebben meegeholpen. 

7. En diezelfde dag is ook onze bloembak, voor de 
kerk onder de galerij, weer met nieuwe, fleurige 
blommetjes beplant. Dat wordt heel langzamer-
hand een nieuwe traditie. 

8. Ons nieuwe Mariabeeld heeft een mooie plaats 
gekregen in de zijbeuk van onze kerk. Ook de 
lokale pers heeft aandacht besteed aan dit 
mooie beeld. 

9. Het heeft even geduurd, maar 17 juni jongst-
leden is er toch weer een huwelijksviering 
geweest in onze kerk. Mark Slotboom en Bapke 
Roodenburg zijn getrouwd, en wij wensen hen 
heel veel geluk. En heel mooi was dat zij de 
Maria-aanbidding deden voor ons nieuwe beeld, 
een mooiere inwijding kan je bijna niet wensen. 

10. Speciaal voor de bovengenoemde huwelijks-
viering zijn de gebedsbankjes bij de Maria-icoon 
en het Mariabeeld bij de torenzaal opnieuw 
bekleed. Dat is erg fraai gedaan, en je gaat weer 
bijna voor je plezier knielen om te bidden. 

11. Op de Vlegeldag (24 augustus) is de MVR ook 
weer erbij, met onder andere boeken en kleding. 
Op ons eigen kerkplein. 

De MVR locatieraad 

Verslag “Doe-Dag” 

 
Zaterdag 4 juni was het weer zo ver, de jaarlijkse 
“Doe-Dag”. Normaal vindt die plaats in de maand 
April, maar door omstandigheden lukte het dit jaar 
niet. Het was daarom wel spannend hoeveel 
mensen er zouden reageren. Dat waren er 17, dus 
dat viel reuze mee. Eerst natuurlijk gezellig koffie 
gedronken met wat lekkers. Daarna de groepjes 
ingedeeld en de werkzaamheden verdeeld. En de 
sfeer was natuurlijk weer perfect, wat een 
gezelligheid onder elkaar. Er is weer hard gewerkt 
en daarbij was het heel warm die dag. Rond het 
middag uur heerlijk gesmuld van de vers gemaakte 
soep en broodjes. Daarna de werkzaamheden in de 
kerk afgemaakt. Rond 14.00 uur was alles klaar en 

waren we dik tevreden. Met een actieve groep 
mensen (mannen en vrouwen) gezellig samen-
gewerkt. 

Volgend jaar gaan we het weer organiseren in april, 
de “Doe-Dag” wordt een jaarlijks festijn !!!!!! 
Iedereen hartelijk bedankt voor de hulp en inzet. 

Tot volgend jaar, met vr.gr. Pieter Boers 
 
 
 

Vrijwilliger van het jaar 
 

 
 

Unaniem is verkozen tot 
vrijwilliger van het jaar 2016: 

 

Nico Kamstra 
 

Nico was zeer lange tijd onze financiële man. 
Eerst als penningmeester – toch al weer 12 jaar 

– in de tijd van pastor Severt. En daarna de 
drijvende kracht achter Kerkbalans en de 

Vastenaktie. Nico heeft al die tijd onze 
penningen goed bewaakt: bewust en weinig 

uitgeven, en veel binnen laten komen. 
Hoog tijd dat Nico deze prijs krijgt. Uiteraard 

geen geldprijs, maar wel een blommetje en een 
“lintje” (in de vorm van een collecteschaaltje). 

Nico, bedankt! 
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 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 

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 

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. 

Kerken Kijken Utrecht 2016 
Deze zomer vindt de 34ste editie plaats van Kerken 
Kijken Utrecht. Van 28 juni t/m 10 september zijn 
de deuren van twaalf binnenstadskerken voor het 
publiek geopend. Ruim tweehonderd vrijwillige 
gidsen staan in die periode klaar om mensen rond 
te leiden. Zowel de toegang als de rondleiding zijn 
traditiegetrouw gratis. Alle kerken zijn rolstoel-
toegankelijk. 
Per jaar trekt het project Kerken Kijken Utrecht 
meer dan vijftigduizend bezoekers naar de 
Utrechtse binnenstad. Onder de deelnemende 
kerken zijn ook de St. Catharinakathedraal en de 
St. Augustinuskerk van de Salvatorparochie. 

De openingstijden van de deelnemende kerken zijn 
te vinden op www.kerkenkijken.nl (klik in het 
kaartje op de namen van de kerken voor meer 
informatie over de gebouwen, foto’s en ‘panorama 
views’ – aan de linkerkant van deze pagina’s 
worden steeds de openingstijden vermeld). Omdat 
veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de 
eredienst, kan het voorkomen dat een kerk wegens 
huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook 
concerten of besloten evenementen kunnen tot 
sluiting leiden. 
Meer informatie: www.kerkenkijken.nl. 

(Uit: Parochiebladenservice juli/augustus) 

Hoe ‘groen&gelovig’ zijn wij? 
Je hoeft niet katholiek te zijn om paus Franciscus 
sympathiek en wijs te vinden. Hij noemt zich naar 
Franciscus, de heilige van wie we de sterfdag 
allemaal kennen: Dierendag. Nee, de paus preekt 
niet voor de vogels, zoals die middeleeuwse 
Franciscus, maar hij schreef wel een haarscherpe 
én hartstochtelijke brief over hoe we omgaan met 
de natuur. Een vervelende brief is het ook. Want, 
zegt hij, ook onze gemeente moet zich ecologisch 
bekeren. ‘Nou nou. Is het echt zo erg?’ 

We hebben een “ecologische bekering” nodig, zegt 
de paus. Dat zijn grote woorden waar we niet zo 
van houden. Dat is beschamend en ingewikkeld en 
het doet pijn. Dus denken we liever dat het wel 
meevalt. Maar de paus zegt het niet zo maar. We 
moeten de moed hebben om de pijn van de aarde 
tot onze pijn te maken, zegt hij. De pijn van 
uitbuiting van mensen, vervuiling van lucht en 
water en bodem, uitstervende diersoorten en van 
droogte door klimaatverandering. “De schreeuw 
van de arme en de schreeuw van de aarde zijn de 
schreeuw van God zelf”. 

Helaas, aldus de paus, moeten we van de overheid 
weinig verwachten. De politiek danst naar de pijpen 
van de markt: het bedrijfsleven, de banken en de 
technologie. Dus blijft “alles wat broos is, weerloos 
ten opzichte van die vergoddelijkte markt”. Nodig 
is, zegt de paus een “integrale ecologie”, die 
tegenwicht kan bieden tegen die drie-eenheid van 
markt, technologie en financieel system. 

Ecologische opvoeding 
“Veel moet veranderen, wij zelf het meest”. Alweer 
zo’n stevige uitspraak, waarna de paus pleit voor 
een ‘nieuwe levensstijl’. Zoiets als minder auto 
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rijden en vliegen, minder vlees eten en energie 
gebruiken, ‘consuminderen’. Da’s lastig en impopu-
lair, het snijdt in het comfort waar wij aan gewend 
zijn. Een nieuwe levensstijl… wij hoeven toch geen 
boomknuffelaars te worden?? 

Toch laat de paus ons niet met rust als we zulke 
gedachten hebben. Voor die nieuwe levensstijl is 
een “ecologische opvoeding en spiritualiteit” nodig. 
Pas dan kunnen, willen en durven we veranderen. 
Denk maar, zegt de paus, aan die heilige Franciscus. 
Juist omdat die zich diep met God verbonden 
voelde, was hij ook hecht verbonden met alle 
schepselen. Franciscus noemde de aarde zijn zuster 
– óók door God geschapen – en moeder, want ze 
omarmt en voedt ons. 

Dat zijn woorden die mij aanspreken. Ik heb het zelf 
wel eens ervaren: aan de rand van een bos, berg, 
akker of zee kan ik me zomaar verbonden voelen 
met al wat er om me heen leeft. Wij staan niet 
boven de andere schepselen, maar tussen hen in, 
voel ik dan. We zijn voor ons drinken, eten en 
ademen totaal afhankelijk van de schepping. Dat 
besef zijn wij in ons stadse leven kwijtgeraakt. Nu 
de schepping lijdt aan milieuvervuiling en natuur-
vernietiging, zagen we dus aan de tak waar we zelf 
op zitten. We hebben een ecologische opvoeding en 
spiritualiteit dus echt nodig. 

Maar hoe ziet dat er dan uit? Alle begin is even 
wennen, maar wij zijn niet de eersten die ermee 
aan de slag gaan. Zo’n 90 kerken noemen zich al 
‘Groene Kerk’ (www.groenekerken.nl). Op hun 
website vindt u ook de ‘Toolkit Duurzaam 
Kerkbeheer’ met een schat aan praktische tips. En 
voor veranderingen die we stapje voor stapje thuis 
maar ook in de kerk kunnen doorvoeren is er een 
‘Duurzame bucketlist’. U kunt ‘m vinden via Micha 
Nederland: 

www.michanederland.nl/micha10/schepping-2/ 

Scroll naar onderaan de pagina. 

Hoe ‘groen&gelovig’ wilt en durft u – persoonlijk en 
als geloofsgemeenschap – te zijn? 

Noot van de redactie: 
Dit artikel, geschreven door Peter Siebe, is door 
Kerk in Aktie (PKN) aangeboden voor publicatie. Het 
hierin verwoorde pleidooi voor ecologische opvoe-
ding verdient warme ondersteuning en is voor ons 
aanleiding het ook in ons NiewSBlad te plaatsen. 
Tegelijk willen wij ook verwijzen naar een artikel 
van Frans Breteler: “Laudato Si, Geprezen zijt gij. 
Een eerste stap?” in ons NieuwSBLad van mei 2016 
(zie http://bit.ly/29kTChf), p. 22, waarin hij wijst op 
de noodzaak ook de belangrijkste oorzaak van de 
ecologische ontsporing van ons milieu – de groei 
van de wereldbevolking – aan te pakken. 
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Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (seizoenstart) tot zondag 21 augustus;voor TitusBreed tot 
17 augustus 
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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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 
Janneke Postma-Bosch, 
Selterskampweg 23, tel 0318 415 813 
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 


