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NIEUW  BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 

61ste jaargang september 2016   ______________________________________________________________________________________  
 

OP WEG NAAR EEN INSPIRERENDE PAROCHIEDAG 
Het lijkt al weer even geleden. In het vroege voorjaar, op zaterdag 23 april, was Bennekom voor één dag het centrum van de Laudato Si-beweging in Nederland. Enkele honderden mensen waren uit het hele land naar de Brinkstraatkerk gekomen voor een inspiratiedag in het teken van de nieuwe pauselijke encycliek “Laudato Si”. (De letterlijke vertaling van Laudato Si is “Geprezen zijt Gij”, daarover later meer). 
Het was met recht een inspiratiedag. De dag begon met een oecumenische viering waar mgr. de Korte, nu bisschop in Den Bosch, een van de voorgangers was. U heeft hem wellicht kort daarna op televisie gezien tijdens zijn inauguratie in Den Bosch als nieuwe bisschop. Wat een welsprekendheid en betrokkenheid wist hij in Bennekom over te brengen op alle aanwezigen. Tijdens de viering zongen wij het zonnelied van Franciscus van Assisi, de naamgever van onze paus. De coupletten1) werden solo gezongen door broeder Richard van Grinsven, die na afloop heeft toegezegd op onze parochiedag terug te komen naar Bennekom. Wij kijken er naar uit! 
Na de viering waren er enkele zogenaamde zeepkistpitches waar diverse burgers, kerkgangers, ecologen en kunstenaars vertelden of lieten zien wat zij in hun buurt hebben gedaan voor de zorg voor de omgeving met hart voor de schepping. Wat overduidelijk bleek, is dat dit een thema is dat mensen verbindt. Ons project voor de hemelwaterafvoer strekte ook tot voorbeeld, en dit gebeurde in een van de vele kraampjes die er de hele dag stonden. ’s Middags was er een scala aan workshops waar iedereen naar keuze praktisch kon bezig zijn met de thema’s van Laudato Si. Hartverwarmend om dit te mogen meemaken, en zo dicht bij huis! 
Nu vraagt u zich wellicht af: waar gaat het om bij Laudato Si en wat kunnen wij daar zelf praktisch mee doen: thuis, met de buren in de straat of in de eigen geloofsgemeenschap? Dit kunt u binnenkort gaan ervaren tijdens parochiedag. 
Ingegeven door deze inspiratiedag en de vele praktische mogelijkheden om zelf lokaal aan de slag te gaan, leek het de 7 aanwezige Bennekomse parochianen een goed idee om onze aankomende parochiedag in het teken te stellen van Laudato Si. Ineke Ammerlaan heeft als initiatiefnemer daartoe een werkgroep gevormd met o.a. Riet Kroes, de voorganger op parochiedag, en Klaas van der Meulen, die samen met Truus Appelman actief is in de taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving. Het resultaat hiervan gaat een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor jong en oud worden. Maar ook zal het zonnelied van Franciscus deze dag weer in Bennekom klinken. Verderop in dit NieuwSBlad kunt u meer lezen over het programma van parochiedag op 25 september. 
“Laudato Si, mi Signore” - “Geprezen zijt Gij, mijn Heer”, zong de heilige Franciscus van Assisi. In dit prachtige loflied maakt hij ons er op attent dat ons gemeenschappelijke huis is als een zuster met wie we ons leven delen, en als een goede moeder die ons met open armen ontvangt. “Geprezen zijt Gij, mijn Heer, voor onze zuster Moeder Aarde, door wie wij gevoed worden en verzorgd, en die vele vruchten voortbrengt, met kleurrijke bloemen en kruiden.” (paus Franciscus aan het begin van de encycliek Laudato Si) 
Laten wij allemaal opgeroepen zijn door onze paus Franciscus om de vreugde van het evangelie uit te stralen tijdens parochiedag. Tot 25 september! Gilles Ampt  1) zie: www.kapucijnen.com/specials/zonnelied_richard.html 
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Agenda sep 19 start leerhuis laudato si  19 vergadering wijkcontactpersonen parochiezaal  20 mvr locatieraad  25 parochiedag: inspiratie opdoen okt 1&2 wereldmissiedag van de kinderen  18 scheppingszondag met diverse activiteiten   mvr locatieraad  25 wereldmissiezondag  

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 4 september t/m 23 oktober in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 
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: Amnesty International 
zondag 11 september, 24ste zondag door het jaar 10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. Arsis voorganger: de heer Ruud van der Linden collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Caritas 
zondag 18 september, 25ste zondag door het jaar 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors voorganger: pater Hans Koenen collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Vredesweek 
zondag 25 september, PAROCHIEDAG 10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. alle koren voorganger: mevrouw Riet Kroes en broeder Richard van Grinsven collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Hospice Bennekom 
zondag 2 oktober, 27ste zondag door het jaar 10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. Tituskoor Kleurrijk voorganger: pastor Guido Dieteren collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Wereldmissie dag voor kinderen 
zondag 9 oktober, 28ste zondag door het jaar 10.00 uur: Taizé-viering m.m.v. gelegenheidskoor voorganger: 2 lectoren collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Caritas 
zondag 16 oktober, Scheppingszondag 

10.00 uur: oecumenische woord- en communieviering m.m.v. gemengd koor en Tituskoor Feniks voorganger: de heer Gilles Ampt collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Voedselbank 
zondag 23 oktober, 30ste zondag door het jaar 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. de schola voorganger: pater Hans Koenen collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Wereldmissie dag 
zondag 30 oktober, 31ste zondag door het jaar 10.30 uur: Titusviering in Wageningen  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, TIJDELIJK ADRES Breukelderhof, Pasteurlaan, Bennekom, tel.  Nora zelf 0318 415 381; Regiotaxi 0900 0276. sep 11 10.00u v. Lammeren 0318 415 479  25 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 okt 09 10.00u  Schrijver 0318 415 803  23 10.00u  Meijs 0318 418 273 
Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 421 285 sep 11 10.00u Beerepoot 0317 423 570  25 10.00u De Vocht 0318 413 088 okt 09 10.00u Breteler 0317 415 588  23 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, kamer 20; tel. 0318 752 413 sep 11 10.00u Beerepoot 0317 423 570  25 10.00u Kroes 0318 418 002 okt 09 10.00u  Baks 0318 418 686  23 10.00u  Schlepers 0318 416 304 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW Bennekom, tel. 0318 417 195 sep 04 10.00u Kroes 0318 418 002  11 10.00u Roelofs 0318 420 382  18 10.00u van den Akker 0318 415 137 
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 25 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 okt 02 10.00u  Appelman 0318 414 943  09 10.00u Roelofs 0318 420 382  16 10.00u  Kroes 0318 418 002  23 10.00u Meijs 0318 4 18 273 
Mededelingen Overleden op 30 juli 2016: Edy Ketelaars, 77 jaar. Ganzerik 30, 6721 RK Bennekom Ingeschreven in onze geloofsgemeenschap: 
 Mevrouw H.M.A. van de Ven – Dapper, Commandeursweg 8H, Bennekom 
 De heer Jan Marie Frederik Verwaal, Dikkenbergweg 14-8, Bennekom Agenda 19 september 20.00 uur vergadering wijkcontactpersonen in de parochiezaal. 
Bedankt! Koos van der Zalm en Ruud van Aart: grote dank voor jullie trouwe bijdrage aan onze belangrijke Parochiewacht. Fijn dat de deur vaak open staat. Koos: de extra sfeer door het aanzetten van muziek en het aanmaken van de lichten rond het altaar maakten het extra fijn als jij “dienst” had! Joke Boers en Marian Bolscher nemen de plaats van Koos en Ruud in. Fijn! 
Alweer 5 jaar hebben we in onze kerk de Laudenvieringen. Gilles Ampt heeft al die jaren in de voorbereidingsgroep gezeten. Bedankt voor je pioniersbijdrage. 

 Werkgroep Vrijwilligers (Marian Bolscher, Truus Appelman, José van der Meulen, Miranda Meuwissen)     
Wist u dat??? Wekelijks worden onze zaaltjes schoongemaakt. Dit gebeurt door medeparochianen. Onze groep bestaat uit mannen en vrouwen. Het is fijn dat je voor een koorrepetitie, vergadering, KVG, of parochiewacht in een opgeruimde, schone zaal komt. De toiletten, de vloer, de keukens komen wekelijks aan de beurt. De prullenbakken worden geleegd en de vuile theedoeken en handdoeken worden gewassen. 

Onze groep zou graag versterking en verjonging willen hebben. We werken minimaal met 2-tallen en 1x in de 7 weken ben je aan de beurt. De dag en het tijdstip kunt U zelf invullen. Iets voor U?? Ik geef graag informatie. Marian Bolscher   
Inspiratie opdoen tijdens de parochiedag op 25 september Op zondag 25 september zijn jong en oud van harte welkom tijdens de jaarlijkse feestelijke parochiedag in Bennekom van de Maria Virgo Regina-geloofsgemeenschap. De dag wordt geopend met een gezinsviering waar alle koren samen zingen. Daarna is er een veelheid aan gezellige en inspirerende activiteiten waarbij gezorgd wordt voor tal van lekkere hapjes en dranken. 
Dit jaar staat parochiedag in het teken van Laudato Si, de jongste encycliek van paus Franciscus. Hierin roept de paus alle mensen van goede wil op om op hun eigen manier en in verbondenheid zorg te dragen voor de schepping. Laudato Si is wereldwijd zeer goed ontvangen, ook buiten de katholieke gemeenschap. Een goede aanleiding en gelegenheid om tijdens parochiedag hier bij stil te staan en inspiratie op te doen.  
Wat kunt u allemaal verwachten en doen tijdens parochiedag? Wat dacht u van het maken van een groot gezamenlijk bijenhotel in de tuin, het zingen van het zonnelied van Franciscus van Assisi, of ideeën opdoen voor de vergroening van de eigen straat? Mooi weer of niet (we hopen op mooi weer uiteraard), er is in de tuin een ludiek waterspel voor kinderen. 
De viering begint om 10 uur en u kunt na de viering zo lang blijven als u wilt. De meeste activiteiten vinden plaats direct voor of na de lunch. Uiteraard zal de lunch niet alleen smakelijk en voedzaam zijn, maar ook duurzaam bereide ingrediënten bevatten. Laat u inspireren door medeparochianen en enkele gasten die deze parochiedag tot een unieke ervaring zullen maken. U bent van harte welkom. 
Namens de Werkgroep organisatie parochiedag, Riet Kroes, Brigitte Kaptein, Ineke Ammerlaan, Gilles Ampt, Klaas van der Meulen, Truus en Wim Appelman, Alex Grashof en Arend-Jan Nell    
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Uitnodiging voor ‘MVR draait door’ op 4 oktober De Locatieraad en de werkgroep MVR Toekomst willen U van harte uitnodigen voor  
de eerste ´MVR draait door’ avond 

die gehouden zal worden op 
dinsdag 4 oktober om 20:00 uur in onze Kerk. 

U bent al vanaf 19:30 uur welkom voor een kop koffie. 
Tijdens deze avond zal de werkgroep MVR Toekomst haar eindverslag doen over hoe wij als geloofsgemeenschap de komende jaren verder willen gaan. Er zijn twee thema’s benoemd waar wij als geloofsgemeenschap de komen jaren aan willen werken. Dit zijn: 

• Aanwezig zijn. Hieronder kun je denken aan aanwezig zijn in daden, gemeenschapszin, andere activiteiten naast de vieringen; 
• Het verhaal, de mooie boodschap. Dit komt met name tot uiting bij vieringen, aanwezig zijn in woorden, rituelen. 

In maart van dit jaar heeft de werkgroep MVR Toekomst samen met de werkgroepen van onze geloofsgemeenschap verdere invulling gegeven aan deze thema’s. Dit leidde tot een aantal conclusies die de locatieraad en de werkgroep aan U willen presenteren. 
Daarnaast zal een aantal werkgroepen een korte presentatie geven over wat hen inspireert en beweegt om dit werk te doen en wat wij de komende jaren nog aan mooie dingen mogen verwachten. Deze avond zal begeleid worden door een gespreksleider, die in staat is om de onderlaag wat mensen beweegt om zich in te zetten voor een werkgroep, te raken. Een en ander zal verder opgeluisterd worden met muziek en zang. 

Noteer nu alvast deze avond in Uw agenda en mis deze avond niet! 
De Locatieraad De werkgroep MVR Toekomst 

Collecte opbrengsten Helaas is door een misverstand mijnerzijds in het vorige nummer van het NieuwSBlad geen column verschenen over de collecte opbrengsten en de aankondigingen van de nieuwe collecte doelen. Behalve van de redactie van het NieuwSBlad heb ik hier geen vragen over gehad, dus ik zou me kunnen afvragen of de informatie wel gelezen wordt? 

Maar deze keer dus een extra lang stuk met de collecte opbrengsten vanaf 5 juni en de collecte doelen voor de komende periode. 
Collecteopbrengsten juni, juli en augustus 2016 
Datum viering Eigen parochie 2de collecte Doel 2de collecte of opmerking 
5 juni 91,82 105,10 Liliane fonds 

12 juni 111,25 104,40 Caritas Bennekom 
17 juni  137,34  huwelijksviering 
19 juni 65,65 139,70 Artsen zonder Grenzen 
26 juni 124,48 190,99 Vluchtelingen (CORDAID) 
26 juni 46,07  offerblok kaarsen 

3 juli 92,10 87,27 
EPAFRAS (geeste-lijke verzorging van Nederlandse gevangenen in het buitenland) 

10 juli 133,21 197,90 Leger des Heils 
17 juli 70,65 92,67 Caritas 
24 juli 132,15 117,70 Inloophuis Wageningen 
7 aug 82,64 130,33 Kindervluchtelingen in Nederland 

14 aug 89,62 123,16 Artsen zonder Grenzen 
Totaal 1176,98 1289,22  
 Amnesty International heeft ons bedankt voor ontvangst van de collecte opbrengst; dankzij deze giften kunnen zij zich blijven inzetten voor vrijheid en gerechtigheid overal ter wereld. Ook ontvingen we een bedankje van het Liliane Fonds voor de ontvangst van de collecte opbrengst van 24 juni 2016 (gezinsviering). 
Voor de komende periode staan voor de 2de collectes de volgende doelen op het programma: - Op 28 augustus is de collecte bestemd voor MIVA. MIVA ondersteunt lokale pioniers in de missie met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Hierdoor vergroten wij hun bereik en zijn zij in staat om meer mensen te helpen. - 4 september is de collecte voor Amnesty International. Amnesty International is een wereldwijde beweging die opkomt voor de rechten van de mens. - 11 september is de collecte voor Caritas in Bennekom - Op 18 september is in het kader van de Vredes-week de collecte bestemd voor PAX (IKV Pax  
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Christi). Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. - Op 25 september is de collecte voor het Hospice in Bennekom. Als thuis blijven in de laatste levens-fase niet meer mogelijk is geeft het Hospice een huiselijke omgeving met professionele verzorging. - Op 2 oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dit jaar staan de activiteiten met kinderen in de Filipijnen centraal. - Op 9 oktober is de collecte bestemd voor Caritas. - Op 16 oktober is het Scheppingszondag en collec-teren we voor de Voedselbank in Ede. - Op 23 oktober is het Wereldmissiedag en is de collecte bestemd voor Missio, dit jaar speciaal gericht op activiteiten in de Filipijnen.  
Ik wil deze collectes van harte bij u aanbevelen. Arend Jan Nell 
Scheppingszondag Op zondag 16 oktober wordt er in 4 Bennekomse kerken Scheppingszondag gevierd. Dit is een mooie oecumenische samenwerking en wordt georgani-seerd door de Taakgroep Kerk, Milieu en Samen-leving. Iedere twee jaar vindt dit plaats in november, maar dit jaar in oktober. Omdat het op 16 oktober ook Wereldvoedseldag is staan de viering, en ook de activiteiten daarna, in het teken van voedsel. Het thema is: Om de aarde geven: voedselbron van alle leven. Na de viering is er voor iedereen koffie in De Brink en worden er biologische sandwiches geserveerd. Daarna zijn er diverse activiteiten waaronder een wandeltocht verzorgd door A Rocha, een video, een fietstocht naar het kunstwerk onder de A12 (tunneltje) en een excursie naar een biologische boerderij. Van harte welkom iedereen. 

 
Lezing: Barmhartigheid en het Mensbeeld van de Tora Hoe tegemoet te treden aan de grote uitdagingen waarvoor mens en samenleving zich in alle tijden gesteld zien. Waaraan ontlenen wij onze waarden en normen? Daarover spreekt Peter van ’t Riet in zijn lezing over  

Barmhartigheid en het Mensbeeld van de Tora 
“Een van de grondhoudingen waartoe de Tora de mens oproept is het doen van barmhartigheid. In deze lezing wordt uiteengezet welke rol barmhartigheid speelt in het jodendom en waarin dit verschilt van het christendom. Na een inleiding over de betekenis van ‘Tora’ en het mensbeeld van de Tora komen aan de orde: barmhartigheid in het christendom en in het jodendom, sociale gerechtigheid, naastenliefde en daden van vriendschap (persoonlijke hulpver-lening). Uitgelegd wordt hoe men in het jodendom op basis van de Tora omgaat met recht, rechtspraak, armenzorg, ondersteuning van zieken en stervenden, begraven van doden en troosten van treurenden.” Aldus de korte aankondiging door Peter van ’t Riet van zijn lezing. Meer over Peter van 't Riet, zie www.petervantriet.nl/. 
Datum: Dinsdag 29 november Tijd: 20.00u; om 19.30 uur is er koffie Plaats: MVR kerk Heelsumseweg 1, Bennekom Toegang: gratis, collecte na afloop Aanmelden/contactpersoon:  Truus Appelman, truusapp@xs4all.nl, 0318 414 943 
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 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 
 

 
Katholiek Vrouwengilde Wat er te gebeuren staat in het nieuwe seizoen Maandag 12 september – Openingsavond. We beginnen zoals ieder jaar met een viering in de kerk. Riet Kroes zal daarin voorgaan en het dameskoor begeleidt de viering onder leiding van Nardie Breteler. Het jaarthema is: 'Wat raakt, verbindt'. Aanvang: 19.00 uur in de Maria Virgo Regina Kerk. De collecte is ook dit jaar voor Melania. Na de viering drinken wij koffie of thee met iets lekkers in de parochiezaal. Aansluitend is er de Algemene Ledenvergadering. Maandag 3 oktober – Lezing Ballet. Mevrouw Polman zal een lezing houden over klassiek Russisch ballet. Plaats: Parochiezaal. Koffie en thee vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Zij is een boeiend vertelster. Woensdag 26 oktober – Koffieochtend. Er komt een intekenlijst tijdens de lezing van 3 oktober en u kunt zich ook opgeven bij Toos Teunissen: 0318 418 955, of Lia Fintelman: 0318 617 726. De plaats van de koffieochtend, die aanvangt om 10.00 uur, wordt in oktober bekend gemaakt. U kunt deze datum alvast in uw agenda zetten.  

Maandag 7 november – Winterreise. In de parochiezaal staat de koffie om 19.30 uur klaar, de aanvang van de lezing is 20.00 uur. De heer Richard Bakker houdt een lezing over de Winterreise. Schubert’s liederencyclus Die Winter-reise is een van de mooiste en bekendste uit de klassieke muziek. De liederen verklanken de gevoelens van mensen een kleine 200 jaar geleden, een geschiedenis van ellende, ijs en sneeuw, maar ook van een schoonheid die zijn weerga niet kent. De lach en de traan wonen in hetzelfde portiek. De heer Bakker vertelt zijn verhaal, heeft de liederen bestudeerd en zelf gezongen en in 24 schilderijen verwerkt. Die schilderijen gaan we zien. Namens het bestuur wens ik u een inspirerend en boeiend K.V.G. jaar toe, uw voorzitter Gea Kleipool. 
Wereldmissiemaand 2016: Filippijnen In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/ Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen, met als thema ‘Getuigen van barmhartigheid’. Natuur-rampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land. 
Missiezondag 23 oktober Wereldwijd wordt op Missiezondag 23 oktober de verbondenheid van onze katholieke geloofs-gemeenschappen gevierd. Ook vindt er een collecte plaats in elke parochie, dus ook in onze MVR-kerk, voor de mensen in de Filipijnen. In het eerste weekend van oktober (1 en 2 oktober) staan de kinderen in de Filippijnen centraal op de Wereldmissiedag van de kinderen.  

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 
 
Heeft het paradijs echt bestaan? Over “Het oerboek van de mens” of de Bijbel in evolutionair perspectief. In het TV-programma ‘VPRO boeken’ van 20 maart 2016 hoorde ik over het boek. De presentator Wim Brands († 4-4-2016, 57j) sprak met de evolutie-bioloog Carel van Schaik, hoogleraar aan de universiteit van Zürich, die het boek schreef samen met de historicus en wetenschapsjournalist Kaj Michel. Het verhaal in de Bijbel, in Genesis over Adam en Eva, vertelde van Schaik eens aan Michel, 

kan je lezen als de overgang van de rondtrekkende jager-verzamelaar naar de gesettelde landbouwer. Dat vond Michel zo interessant dat ie vond dat ze daar eens op door moesten denken. En zo, als bij toeval dus, ontstond het boek. Ze lazen de hele Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, wijdden er 200 gesprekssessies aan en deden er vijf jaar over om het boek te schrijven. Ik vond het zo boeiend, zo interessant wat van Schaik in het gesprek met Wim Brands vertelde dat ik het boek ben gaan lezen. Hoewel ik met het boek nog lang niet klaar ben, wil ik er graag alvast iets over  
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vertellen. Misschien gaan meer van ons het boek lezen en kunnen we een van onze ‘kerkleraren’ eens uitnodigen er een studieavond of een serie leerhuisavonden aan te wijden. 
De landstreek waar de bijbel ontstond hoorde bij het gebied dat de ‘vruchtbare sikkel’ wordt genoemd. Sedert het einde van de ijstijden, zo’n 15.000 jaar geleden, waren veel streken in dit gebied een soort luilekkerland geworden. Kuddes antilopen en gazellen, paarden en wilde runderen bevolkten de uitgebreide graslanden. Mensen trokken er als jager-verzamelaars rond hun voedsel achterna en leefden, zoals we nu zeggen, in paradijselijke omstandigheden. Zo’n 10-12.000 jaar geleden is aan die paradijselijke omstandigheden een einde gekomen. Historici weten niet precies waarom, -- trad er een klimaatverandering in, waren door overbejaging of anderszins te weinig dieren overgebleven of was het bij toeval of uit noodzaak dat de mensen gewassen begonnen te zaaien en hun eigen voedsel gingen verbouwen? -- maar een feit is dat mensen, in plaats van rond te trekken, zich op vaste plaatsen gingen vestigen en de landbouw uitvonden. 
De omschakeling van een nomadische samenleving van jagers-verzamelaars naar een samenleving van gesettelde landbouwers noemt het boek de grootste gedragsverandering die welke soort dan ook in zijn bestaan heeft ondergaan. Maar stelde de toenmalige mensen ook tegenover een enorm aantal problemen. In zodanige omvang dat de schrijvers in hun inleiding spreken van “De grootste fout in de geschiedenis van de mensheid” Er ontstond bezit, en een elite die rijk was, en er kwamen groepen van mensen die weinig of niets bezaten. De mensen begonnen dieren te domesticeren waarmee ze nauw en vaak in de zelfde ruimten samenwoonden, waardoor ziekten van dieren op mensen gemakkelijk oversloegen. De positie van de vrouw veranderde. Was zij in de egalitaire samenleving van de jagers-verzamelaar waar geen macht of hiërarchie bestond, nog vrij autonoom en kon zij zich veroorloven met meerdere mannen seksuele relaties aan te gaan, of kon zij als haar man zich abusief gedroeg naar haar eigen clan terugkeren, in een elitaire, patriarchale en hiërarchische samenleving was zij aan haar man onderworpen en was zij koopwaar, waar een bruidsschat voor betaald moest worden. “Wij verbaasden ons”, schrijven ze in hun inleiding, “over de veelheid en veelsoortigheid aan rampspoed waarmee de bijbel zijn lezers aan het begin confronteert. God had de mens geschapen voor het 

paradijs, maar zijn schepsels moesten zich afbeulen buiten Eden. Het lot van de mensheid werd voortaan niet alleen bepaald door barensweeën, patriarchaat en gezwoeg in het zweet des aanschijns, maar ook door familieleed, moord en rampen. In het boek Genesis is het een en al chaos”. 
In Genesis lezen we over de verjaging uit het paradijs om het stelen van een appel. Kaïn doodt zijn broer Abel. In een samenleving van jagers-verzamelaars heb je je broer juist hard nodig en is hij de enige die je absoluut kan vertrouwen. In een samenleving van landbouwers erft de oudste zoon alles om het bezit bij elkaar te houden. De anderen krijgen niets; dat schept ongelijkheid en afgunst. Steden ontstaan waarin de ‘losers’ zich verzamelen, vooral alleenstaande mannen, die van heinde en ver komen. Dat leidt tot geweld en spraak-verwarring. Of seksuele aberraties. God houdt niet van steden. Hij verjaagt er de mensen of hij vernietigt ze: De toren van Babel; Sodom en Gomorra. 
De rampspoed die hun overkwam zagen onze voorouders als afkomstig van de goden, voorname-lijk als straf. Met ‘try and error’ probeerden ze er achter te komen waarmee ze de goden en later de ene God tevreden konden stellen. In Genesis werd, als het ware, de diagnose gesteld. In het epos van de uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes werd de therapie gegeven in de vorm van wetten en voorschriften. 
De hele bijbel vorsen van Schaik en Michel door en verklaren ze in het perspectief van de culturele evolutie van de homo sapiens. 
Aan het slot van hun gesprek vroeg Wim Brands aan Carel van Schaik wat hij het meest intrigerende Bijbelverhaal vond, ja het meest veelzeggende. “Dan moet ik naar het Nieuwe Testament,” antwoordt van Schaik, “daar is het verhaal van de overspelige vrouw. Ze willen haar stenigen, de farizeeën staan klaar. Met stenen. Jezus zit ernaast, hij zit met een stokje in het zand te spelen. Daarom is het zo’n mooi beeld. Hij doet net alsof hij er helemaal niks mee te maken heeft. En dan komt iemand die zegt van: “maar jij bent toch ook profeet? Wat vind jij daar nou van”. “Nou”, zegt Jezus, “wie vrij is van de zonden werpe de eerste steen”. Dan druipen ze allemaal af. En hij zegt tegen die vrouw: “ga heen en zondig niet meer”. “In het Oude Testament gaat het over straffen. En in het NieuweTestament gaat het over verzoening. Dat vond ik een mooi beeld.”   
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En het paradijs? Een vage herinnering uit voor-historische tijden of het land van belofte? In een volgend artikel hoop ik nader in te gaan op de verrassende zienswijze van de schrijvers en hun conclusie. Timo Harmsen, 1 augustus 2016 
Voor u gelezen Dit voorjaar bracht ik een bezoek aan de tentoon-stelling over Franciscus in het Catharijneconvent te Utrecht. Na afloop kocht ik het boek: Franciscus van Assisi, mysticus van nabijheid. In de vakantie begon ik het boek te lezen en werd getroffen door een tekst die in dit boek werd geciteerd. De tekst is van bisschop Oscar Romero die in 1980 in San Salvador werd vermoord. Misschien wordt u ook geraakt door zijn woorden. Wellicht moet u, net als ik, de tekst tweemaal lezen om het tot je door te laten dringen. Hij schreef: 
 Het helpt nu en dan een stap achteruit te zetten om beter te kunnen zien. 
 Het koninkrijk verwezenlijkt zich niet alleen voorbij onze inspanningen, maar ook voorbij ons gezichtsveld. 
 We verwezenlijken in ons leven slechts een kleine, kleine fractie van de grote onderneming, die Gods werk is. 
 Niets van wat we doen is af, wat een andere manier is om te zeggen dat het Koninkrijk voorbij ons ligt. 
 Geen enkele uiteenzetting zegt wat zou gezegd kunnen worden. 
 Geen enkel gebed drukt volkomen ons geloof uit. 
 Geen enkele schuldbelijdenis brengt morele volmaaktheid. 
 Geen enkel pastoraal bezoek brengt volkomen heling. 
 Geen enkel programma vervult de zending van de kerk. 
 Plannen en doelstellingen sluiten niet alles in. 
 Daarvoor staan wij. 
 We planten het zaad dat op een dag zal groeien. 
 We besproeien het geplante zaad omdat het een belofte inhoudt. 
 We leggen fundamenten waarop verder zal moeten worden gebouwd. 
 We bereiden het gist dat doet rijzen ver voorbij ons kunnen. 
 We kunnen niet alles doen en het is een bevrijding zich dat te realiseren. 
 Dat maakt ons bekwaam om ‘iets’ te doen, beperkt weliswaar, en om dat beperkt goed te doen. 

 Ook al is het onvolkomen, het is een begin, een stap op de weg, 
 Een mogelijkheid voor de genade van de Heer om binnen te treden en de rest te doen. 
 We zien de eindresultaten niet, maar dat is juist het verschil tussen de bouwmeester en de arbeider. 
 Wij zijn arbeiders, geen bouwmeesters. 
 Wij zijn dienaren, geen messias. 
 Wij zijn profeten van een toekomst. Truus Appelman 

In beweging gezet Op Vuurland hebben we vanuit het Centro Bíblico met dertig mensen van de plaatselijke parochie in een workshop de leesmethode van de lectura orante geoefend. Het is daarbij de bedoeling dat deelnemers in kleine groepjes op eigen kracht verder kunnen. 
Tijdens het weekend werkten we enkele sessies groepsgewijs, en daarnaast een paar keer plenair. In de grote groep legden we op een gegeven moment uit dat er tussen het leven van Jezus en het ontstaan van de evangelies ongeveer vijftig jaar ligt. In die periode vormden zich onder soms zeer moeilijke omstandigheden de eerste christelijke gemeenschappen. Die ontdekten elke keer opnieuw hoe de verhalen over Jezus die ze elkaar door-vertelden hun eigen ervaringen verhelderden. Het was of Jezus zelf steeds met hen meeliep om de weg te wijzen, zoals eerder met de leerlingen van Emmaüs. 'Dit moeten we opschrijven!' zei men op een gegeven moment tegen elkaar, en toen ontstonden de evangelies. 
In de evangelieverhalen zijn de ervaringen van de eerste gemeenschappen dus uitgangspunt, ze zitten er als het ware ingebakken. En dat precies biedt, als wij deze verhalen nu lezen, ruimte aan onze ervaringen. Jezus sluit zich ook aan op onze weg. En net als toen wijst hij ook ons hoe we verder moeten. Goddelijke inspiratie? “Maar als mensen zoals wij het evangelie opge-schreven hebben, wat blijft er dan nog over van de goddelijke inspiratie?” vroeg een vrouw enigszins vertwijfeld. “Kun je geloven dat God mensen in beweging zet, zoals Jezus vaak gezegd heeft: 'Je geloof heeft je gered'? Zo werkt goddelijke inspiratie,” antwoord-den we. Het kwartje viel bij de mensen in Vuurland. Marc van der Post  
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Verbonden Is het toevallig of is het providentieel dat de digitale nieuwsbrief “Katholiek Bennekom Nieuws” van 13 augustus jl. twee berichten heeft die naar mijn mening nauw met elkaar verbonden zijn: de aankondiging van de bijeenkomst “MVR draait door” op de avond van 4 oktober en het bericht of, wellicht beter, de speculatie, dat de volgende bisschoppensynode best wel eens over het toelaten van gehuwde priesters zou kunnen gaan. Het priestertekort ligt aan beide items ten grondslag. 
Bedoelde speculatie komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. De gedachte aan de mogelijkheid van de gehuwde priester leeft al zolang als het Tweede Vaticaans Concilie oud is. De tijd zou er intussen rijp voor geworden kunnen zijn. Even als voor de gedachte -- eventueel gehuwde -- mannen uit de eigen gemeenschappen ‘de handen op te leggen’, zodat ze zelf voor kunnen gaan in de eucharistieviering.1) 
Nu het de Kerk wurgende priestertekort zich ook als een acuut probleem doet voelen in de landen van Zuid Amerika, zou dat juist paus Franciscus, die al getoond heeft niet bang te zijn verrassend voor de dag te komen, kunnen aanzetten zijn broeders in het ambt te inspireren het probleem definitief aan de orde te stellen en op te lossen. 
Er mag dan nog wel heel wat water door de Rijn moeten stromen voordat de gehuwde priester een feit is, de gedachte alleen al dat een volgende bisschoppensynode zich over het vraagstuk van de gehuwde priester zou kunnen gaan buigen, kan aan de slinger van het bestaan van onze MVR geloofsgemeenschap een geweldige draai geven. Des te meer reden om onze MVR ons niet uit de handen te laten nemen. Timo Harmsen, 15 augustus 2016  1) Historische notitie: In 1205 ontving Franciscus zijn visioen, waarin afbeelding van de gekruisigde Christus hem aansprak met: ”Franciscus ga en herstel mijn huis”. Aanvankelijk vatte Franciscus dit op als een opdracht om met troffel en hamer aan de slag te gaan om vervallen kerkjes te restaureren. Maar allengs begreep hij dat het ging om de restauratie van de Kerk van Rome die ten prooi was gevallen aan machtsmisbruik, corruptie en weelde. (Bron: Andries Knevel: In de ban van de paus, TV 16-8-2016) In 1215 vond onder het pontificaat van paus Innocentius III het Vierde Lateraans Concilie plaats. Het belangrijkste van de middeleeuwse concilies. De curiale organisatie is tijdens genoemd pontificaat in dienst komen te staan van een kerkopvatting waarin de autonomie van de periferie werd ingeperkt door het bestuurscentrum. Alleen de gewijde priester mag ‘de mis opdragen’ of ‘de eucharistie vieren’. Toen het samenvallen van symbool en werkelijkheid niet langer als vanzelfsprekend werd aanvaard en de ‘presentia realis’ 

herhaaldelijk op de theologische agenda had gestaan, werd op het Vierde Lateraans Concilie voor het eerst het woord ‘transsubstantiatie’ gebruikt: “terwijl in alle andere omstandig-heden accidenten (geur, kleur) kunnen veranderen, maar de substantie niet, gebeurt dat tijdens de consecratie wel”. (Lantink en Koch (red.) “De paus en de wereld”, geschiedenis van een instituut, p.128)     
Mijn dank 

 
Blijkbaar door de hitte tijdens de viering op het feest 
van St Christopher 24 Julie ben ik onwel geworden 
met te lage bloeddruk. Veel dank aan de mensen die mij 
hebben geholpen – wie zij zijn voor mij onbekend wegens 
mijn halfbewuste toestand. Verse lucht buiten de kerk 
heeft geholpen. Toen ik daar de ziekenwagen hoorde 
vroeg ik mij af, voor wie het bestemd was maar dan ben 
ik zelf erin geholpen! 
 
Ze hebben mij in het ziekenhuis grondig onderzocht maar 
mijn hart en bloedvaten functioneerde weer normaal. 
Ondanks de lieve ondersteuning van de verpleegsters 
(minimaal bezet op zondag) was het een saaie middag 
zonder leesstof. Om 18:00 hebben zij mij naar huis 
laten gaan met de boodschap, "Doe maar rustig aan!" – 
een moeilijke opgave. 

 
Weer mijn dank aan iedereen 

Christopher Rigg 
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Tanach, Bijbel en Koran komen samen in tentoonstelling ‘Heilig Schrift’ Van 7 oktober 2016 t/m 8 januari 2017 worden voor de eerste keer in Museum Catharijneconvent de Tanach, Bijbel en Koran samen gepresenteerd in de tentoonstelling ‘Heilig Schrift’. Tijdens deze expo-sitie zijn eeuwenoude handschriften te zien, evenals fraaie boekbanden en kostbare attributen die horen bij de drie boeken van het jodendom, het christendom en de islam. De tentoonstelling toont hoe de drie heilige geschriften verschillen, maar juist ook opvallend vaak overeenkomen in schoonheid, gebruik en verering. 
De tentoonstelling ‘Heilig Schrift’ brengt in beeld hoe het jodendom, het christendom en de islam elkaar door de eeuwen heen continu hebben beïnvloed. De heilige boeken van de drie monotheïstische wereldreligies zijn door hun gemeenschappelijke wortels aan elkaar verwant. Ze zijn gemaakt op het snijvlak van verschillende culturen en religies en leveren vaak een fascinerend samenspel op. De hedendaagse invloed van de Tanach, Bijbel en Koran komt aan bod in de vorm van persoonlijke verhalen van diverse Neder-landers. Onder anderen ambassadeurs Job Cohen, Annemiek Schrijver en Abdelkader Benali vertellen openhartig over hoe de heilige boeken hen inspireren en fascineren.  
Om de grote schoonheid van de heilige geschriften door de eeuwen heen in beeld te brengen, heeft 

het museum middeleeuwse handschriften en vroege gedrukte werken uit binnen- en buitenland samengebracht. De boeken hebben fraai gekalligrafeerde teksten, uitbundige decoraties en miniaturen en schitterend gedecoreerde boek-banden. Ook worden kunstwerken getoond die nauw verbonden zijn met de omgang en verering van de Tanach, Bijbel en Koran. De bezoeker krijgt voorwerpen te zien die een rol spelen bij het lezen en vereren van de heilige geschriften in de synagoge, kerk en moskee, maar maakt ook kennis met objecten die typisch zijn voor het gebruik thuis en onderweg.  
Voor ‘Heilig Schrift’ werkt Museum Catharijne-convent nauw samen met de Universiteit Utrecht: op de tentoonstelling wordt een groot aantal belangrijke kunstschatten uit het depot van de Universiteitsbibliotheek gepresenteerd, waaronder het wereldberoemde negende-eeuwse Utrechts Psalter, dat in 2015 is toegevoegd aan de lijst van UNESCO Memory of the World Register voor documentair erfgoed. De collectie wordt bovendien aangevuld met topstukken uit musea en bibliotheken uit heel Europa. 
‘Heilig Schrift’, van 7 oktober 2016 t/m 8 januari 2017 in Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht, tel.: 0302 313 835, www.catharijneconvent.nl, di-vr 10-17 uur, za-zo en feestdagen 11-17 uur. 

(Uit: Parochiebladenservice oktober 2016)       
 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Herfst) tot zondag 9 oktober; voor TitusBreed tot woensdag 5 oktober 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 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 


