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Mariakapel en Parochiewacht 
De Mariakapel is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur. 
De parochiewacht is gehuisvest in de 
Torenzaal van onze kerk. Leden daarvan 
zijn aanwezig op maandag t/m vrijdag 
van 10.30 – 11.30 uur. (tel. 0318 414 
896) Op andere uren kunt u indien nodig 
uw berichten inspreken op een 
antwoordapparaat, dat dagelijks wordt 
beluisterd door de leden van de 
pastoraatsgroep. Voor noodgevallen 
kunt u het nummer dat op de band staat 
bellen. 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best gemeld 
worden bij de parochiewacht 
(rechtstreeks of per telefoon). 

Na de vieringen 
Na de vieringen op zondag kunnen we 
elkaar ontmoeten in de Parochiezaal bij 
een kop koffie, thee of een glaasje 
limonade. Een vrijwillige bijdrage kunt u 
in de bus doen op de balie. 

Pastor van de week 
In noodsituaties, bediening, hand-
oplegging en ziekenzegen, sterven, 
wanneer één van de nabijheidspastores 
voor onze parochie niet bereikbaar is, 
beschikt de pastoraatsgroep over het 
mobiele telefoonnummer van de pastor 
van de week. U belt daarvoor het 
nummer van de parochiewacht 
0318 414 896 (zie de pagina Parochie-
informatie). 
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 ________________________________ KERKBERICHTEN ________________________________ 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 23 oktober t/m 11 
december in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  

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: Wereldmissiedag 

zondag 30 oktober, 31ste zondag door het jaar 
10.30 uur: Titusviering in Wageningen 

woensdag 2 november, Allerzielen 
19.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

dameskoor 
voorgangers: Marian Bolscher en Nettie Oegema 
 

Op 2 november gedenken wij onze dierbare 
overledenen en noemen met name hen die het 
afgelopen jaar overleden zijn: 
Frans Cotteleer 75 jaar 
Rico Vermeulen 54 jaar 
Miep Schilte 98 jaar 
Adri Smits 81 jaar 
Bep Oosterwijk- de Beer 84 jaar 
Mariet Schoorlemmer-Bongertman 71 jaar 
Maria Rongen-Ariens 63 jaar 
Jan van Es 89 jaar 
Edy Ketelaars 77 jaar 
Sandra Gerrits –aan den Toorn 75 jaar 
Els Mattijssen – Hoogwater 84 jaar 

zondag 6 november, 32ste zondag door het jaar 

!!!!!!!!!wintertijd!!!!!!!! 

10.30 uur: agapè-viering met Alexanderschool 
m.m.v. kinderkoor Eigenwijs 

voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Speelgoedbank Wageningen 

zondag 13 november, 33ste zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

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

collecte 2: Nationale Jongeren collecte (bisdom) 

zondag 20 november, 34ste zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

gemengd koor 
voorganger: pastor Liesbeth ter Elst 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 27 november, eerste advent 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Ship Mercy (varend hospitaal) 

zondag 4 december, tweede advent, Solidaridad 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad 

zondag 11 december, derde advent 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Adventsactie Bisdom 
 
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. 
okt 23 10.00u  Meijs 0318 418 273 
nov 06 10.30u Nell 0318 430 988 
 20 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 
dec 04 10.30u v. Lammeren 0318 415 479 
 
Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
okt 23 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
nov 06 10.30u De Groot 0318 417 355 
 20 10.30u De Vocht 0318 413 088 
dec 04 10.30u Breteler 0317 415 588 
 



 

7 
 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
okt 23 10.00u  Schlepers 0318 416 304 
nov 06 10.30u Baks 0318 418 686 
 20 10.30u Schlepers 0318 416 304 
dec 04 10.30u Meijs 0318 418 273 
 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
okt 23 10.00u Meijs 0318 4 18 273 
 30 GEEN DIENST wintertijd 
nov 06 10.30u Nell 0318 430 988 
 13 10.30u van den Akker 0318 415 137 
 20 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 
 27 10.30u Appelman 0318 414 943 
dec 04 10.30u Roelofs 0318 420 382 
 11 10.30u van den Akker 0318 415 137 

In memoriam Sandra Gerrits - aan den 
Toorn 
Sandra is geboren op 4 april 1941 in Nijmegen en is 
na een kort ziekbed overleden op 2 september 2016 
in het ziekenhuis in Ede. Ze is 75 jaar geworden. 

Op 8 september hebben we afscheid van haar 
genomen in onze Maria Virgo Regina kerk, waarna 
de crematie heeft plaatsgevonden in crematorium 
Slingerbos te Ede. In de viering ten afscheid hebben 
wij het leven van Sandra herdacht. Wij hebben 
liederen gezongen rondom het aansteken van de 
kaarsen door de kleinkinderen Esther, Noortje, 
Mara en Rik. Op deze manier hebben we Sandra 
voor de laatste keer in deze kerk in het middelpunt 
gezet, verwijzend naar het licht, licht dat warmte 
geeft, licht dat je de weg wijst, licht dat rust geeft. 
Er zijn herinneringen uitgesproken door de jongens, 
haar 2 zoons Hans en Dirk. Mama was altijd aan-
wezig thuis of ergens anders, maar nooit het 
middelpunt. Een moeder, zo zei Hans die je je 
wenst. Dirk vertelde dat er in huize Gerrits stevig 
gediscussieerd kon worden over allerlei onder-
werpen zelfs tot diep in de nacht. Herinneringen 
aan fijne vakanties, met de vouwwagen, ouderwets 
kaartlezen, voorbereid door Sandra op weg naar 
Italië. De bezoeken aan opa en oma op de camping 
in Duitsland, waarvan ze genoten hebben. Sandra 
heeft verschillende keren in het ziekenhuis gelegen 
omdat ze ziek was. Dirk vertelde: normaal lig je in 
een ziekenhuis omdat je iets mankeert maar Sandra 
is ook geopereerd terwijl ze niets mankeerde. Dit 
heeft ze gedaan om hem een nier te schenken en 
daarmee hem een goed leven te geven waarvoor hij 
haar altijd dankbaar is geweest. Zijn moeder zit dus 

niet alleen in zijn hart maar zelfs voor een gedeelte 
fysiek in zijn lichaam. 

We hebben in de viering geluisterd naar een 
bewerking van Prediker 3, 1-13. Alles heeft zijn tijd. 
Uitspraken van Prediker die allemaal betrekking 
hadden op het leven van Sandra. Vooral de 
volgende woorden. “Alles heeft zin in een mensen 
leven, het is altijd weer geven en nemen. Het 
geheim van de schepping gebeurt ook in jou. Het is 
de schepper zelf die jou ademt en alles draagt en 
behoedt. Niets gaat verloren, wees maar gerust nu. 
Het is goed zo!” 
Die laatste woorden ”Het is goed zo” heeft Sandra 
meerdere malen uitgesproken op het eind van haar 
leven naar haar geliefden toe. Haar leven was goed 
zo, verdere onderzoeken zouden waarschijnlijk haar 
leven er niet beter op maken. Haar keus om te 
zeggen: “het is goed zo” heeft diepe indruk gemaakt 
op haar man Chris, Hans en Harriët en Dirk. Die 
herinnering aan de fijne laatste uren met haar 
samen neemt niemand hen meer af. 

Mogen Chris, Hans en Harriët, Dirk en Mariska en 
de kleinkinderen haar blijven gedenken en over 
haar praten als een vrouw, moeder en oma die er 
altijd voor hen was. Dat het zo moge zijn. 

Mededelingen 
Verhuisd 
- mevr. A. Th. Kuin-Koenis, Stichting Zorgcentrum 

Agnes, Kamer 39, Rooseveltstraat 1, 1931VN 
Egmond aan Zee 

Overleden 
- 2 september 2016 Sandra Gerrits - aan den Toorn, 

Wildekamp 30, 75 jaar 
- 28 september 2016 Els Mattijssen – Hoogwater, 

Molenstraat 68, 84 jaar 

Gedoopt 
- 6 oktober 2016 is gedoopt: Dominik Artur 

Wirgentius, zoon van Urszula Teresa Meler en 
Nico Mikael Wirgentius. 

Seniorenpastoraat 
Op dinsdag 8 november 2016 is de komende 
seniorenpastoraatsochtend. De ochtend start om 
10.30 uur. Pastor Hans Lammers zal deze ochtend 
komen vertellen over het inloophuis OASE te 
Oosterbeek. De ochtend wordt afgesloten met een 
gezamenlijke lunch. 

Bedankt! 
De Vlegeldag is weer achter de rug. Wat was het 
weer een geweldige en gezellige dag. Het was goed 
dat er 4 parasols waren neergezet want de  
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temperatuur liep erg hoog op. Gelukkig hadden we 
ook afdakjes boven de kramen zodat we schaduw 
hadden. De opbrengst was, inclusief de parochie-
dag, totaal € 1.301,70. Dit komt allemaal ten goede 
aan de aanpassingen van de zaaltjes. Iedereen die 
geholpen heeft of iets gemaakt heeft willen wij 
bedanken voor hun grote inzet. 

Eerste Communie 
Op zondag 11 juni 2017 is het weer zover: dan 
mogen kinderen die nu in groep 4 zitten van de 
basisschool, hun Eerste Communie gaan doen. 
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben 
ontvangen, dan kunt u uw zoon of dochter 
aanmelden bij Christianne Marcelis-van Acker (tel: 
0318 418 347; e-mail: marcelis.vanacker@hetnet.nl. 
We hopen ook dit jaar weer voldoende aanmel-
dingen te krijgen, zodat we begin januari 2017 
kunnen starten met het voorbereidingstraject. 

H. Vormsel 
Op zondag 4 juni 2017 zal het sacrament van het 
H. Vormsel worden toegediend in de Johannes de 
Doperkerk in Wageningen. Kinderen met de leeftijd 
tussen 11 en 14 jaar worden uitgenodigd om mee te 
doen aan de voorbereiding op het H. Vormsel, die 
gezamenlijk met Wageningen wordt gedaan. 
Aanmelden per e-mail bij het vormselteam 
(vormsel.wageningen@gmail.com). 

Mooie lichtjes in het donker: Sint 
Maarten optocht vrijdag 11 november 

 

Herfst in het land betekent ook dat de St. Maarten 
lampionnenoptocht zich bijna aandient. De optocht 
is dit jaar op vrijdag 11 november om 17:15 uur. De 
optocht is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 8 
jaar, maar oudere kinderen mogen natuurlijk 
gezellig ook meelopen. 

De optocht begint direct om 17.15 uur in de kerk 
aan de Heelsumseweg te Bennekom. Vervolgens 
lopen we in een lange stoet achter Sint Maarten op 
zijn paard naar het veld bij het Papenpad. Daar 
luisteren we samen naar het verhaal van Sint 

Maarten dat heel boeiend wordt verteld en 
uitgebeeld. 

Zoals elk jaar is het ook nu niet de bedoeling om 
personenauto’s op het plein voor de kerk te 
parkeren. Het plein wordt vrijgehouden voor de 
start van de optocht. Parkeren bij de Plus is een 
goede optie. Bij slecht weer zijn laarzen raadzaam 
(of wordt het binnen in de kerk gevierd). 

Alvast een hele leuke Sint Maarten toegewenst! 
Werkgroep gezinsviering 

Waar geloof jij in? 
Themaweek St. Alexanderschool 

31 oktober – 6 november 2016 

Deze vraag staat centraal op de St Alexanderschool 
gedurende de eerste week van november.  

Bij het zoeken naar antwoorden kijken we niet 
alleen naar de wereldreligies, maar ook naar ons 
zelf. Geloven we in God, iets, onszelf of “Geloven 
we het wel?” Hoe doen we dat dan en waar? 
Tijdens de themaweek zijn we van plan om met de 
onderbouw de katholieke kerk te bezoeken. De 
middenbouw gaat een moskee bezoeken. Ook de 
bovenbouw bezoekt een moskee en gaat naar 
museum Orientalis in Nijmegen. Pastor Hans 
Lucassen komt ook op school om met de kinderen 
en het team van gedachten te wisselen over 
geloven. 

Op zondag 6 november om 10.30 uur wordt de 
themaweek afgesloten in de katholieke kerk met 
een gezinsviering. Alle groepen zullen hier een 
bijdrage aan leveren. Hans Lucassen is de 
voorganger. De collecte tijdens deze gezinsviering is 
voor de Speelgoedbank in Wageningen. Iedereen is 
welkom om bij deze speciale gezinsviering aanwezig 
te zijn. 

Hartelijke groeten, 
Werkgroep Identiteit St Alexanderschool 

Meezingen in kinderkoor? 
Hallo meisjes en jongens 
van groep 4 tot en met 8, 
van alle scholen. 

Lijkt het je leuk om eens een 
keer mee te zingen in een 
kinderkoor, grijp dan je kans! 
Op zondag 6 november om 
10.30 uur is er weer een gezinsviering in de 
Katholieke kerk aan de Heelsumseweg. Het 
kinderkoor zingt tijdens deze viering, en misschien 
lijkt het je leuk om ook eens mee te zingen. 
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Het oefenen gebeurt op vrijdag tussen de middag, 
in het kleutergebouw van de Alexanderschool, de 
eerstvolgende keer op 14 oktober. Na de herfst-
vakantie oefent het koortje nog op 28 oktober en 
4 november, ook tussen de middag. Niet vergeten 
om eten en drinken mee te nemen voor tussen de 
middag. Jullie eten eerst met elkaar vóór het 
oefenen. 

Je hoeft je niet op te geven. Als je ouders het 
goedvinden, kun je zo meedoen. Kom gewoon naar 
het kleutergebouw. Gertie en Wendy (de dirigent 
en de pianiste) vinden het leuk als er extra kinderen 
komen! Met vragen kun je terecht bij Lilian, 
Mariëtte of Inge (moeder van Julian, Daniël en 
Marit). 

Tot vrijdag, 
Gertie, Wendy, Lilian, Mariëtte en Inge 

Samen de maaltijd delen 
Op de vijfde zondag van de maand, zoals komende 
30 oktober, is er geen viering in onze kerk, maar 
organiseert de Titus Brandsma parochie een 
centrale viering voor de gehele parochie. 

Daarnaast biedt kookgroep Het Heilige Boontje u de 
mogelijkheid ’s avonds deel te nemen aan een 
heerlijke, gezamenlijke maaltijd in de Parochiezaal 
van onze kerk (17.00 uur; voorafgaand zal er om 
16.30 uur een kort meditatief moment zijn in de 
kerk). Enthousiaste vrijwilligers bereiden voor u een 
3-gangenmenu om de vingers bij af te likken! Voor 
30 oktober is dat een Herfstmenu met heerlijke 
Hollandse klassiekers, bereid met eerlijke 
producten, waar mogelijk FairTrade en biologisch. 

U kunt hierbij aanschuiven voor € 7,50 p.p. en € 5 
voor kinderen. Wijn/fris en koffie/thee € 1. Opgave 
van deelname en eventuele dieetwensen uiterlijk 
25 oktober bij Hermine (wilmink@planet.nl). 

We zien u graag bij ons aan tafel! 

Taizé-viering in Katholieke Kerk 
Bennekom 
Op vrijdag 18 november wordt 
om 19.30 uur een Taizé-viering 
gehouden in de Katholieke 
Kerk aan de Heelsumseweg in 
Bennekom, een moment van 
stilte en bezinning voor een 
ieder die daar behoefte aan 
heeft. Een Taizé-viering 
bestaat uit het samen zingen 
van eenvoudige liederen die enkele keren worden 
herhaald, meditatieve stilte, lezingen en gebeden, 
alles volgens de traditie van de oecumenische 

kloostergemeenschap van Taizé, Frankrijk. Taizé ligt 
in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar 
stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, 
oecumenische gemeenschap. Vanaf het einde van 
de jaren vijftig vonden duizenden jongeren uit vele 
landen de weg naar Taizé. Ze nemen dan deel aan 
wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. 
Taizé-vieringen worden over de hele wereld 
gehouden en bezocht door mensen uit diverse 
christelijke geloofstradities. 

Aan het einde van de viering is er, zoals dat ook in 
Taizé de gewoonte is, gelegenheid om in de kerk 
nog Taizéliederen te zingen met het koor (of 
daarnaar te luisteren) en is er de mogelijkheid 
elkaar te ontmoeten tijdens de koffie in de 
Parochiezaal van de kerk. Allen van harte welkom! 

Het koor en muziekensemble repeteren altijd een 
aantal keren voor deze viering. Wil je hieraan 
deelnemen als koorlid of bij het ensemble, mail 
naar anneke.vos@wur.nl dan ontvang je de muziek 
en de data per email. 

Anneke Nagtegaal, namens de Raad van Kerken 
van Inspiratiedag Laudato Si’ naar  

Parochiedag MVR 
Op 25 september vierden we onze jaarlijkse 
Parochiedag. Dit jaar kozen we een thema, Laudato 
Si’, naar de encycliek van de Paus1). We inviteerden 
Broeder Richard van Grinsven uit Tilburg om 
aanwezig te zijn. Hij wilde graag komen en zegde 
toe het Zonnelied, door hem geschreven en op 
muziek gezet, met ons te zingen.2) 

Daarna begon een periode van intensieve 
voorbereiding: 
De liturgiegroep zoekt teksten en liederen rondom 
het thema. Als motto voor de viering wordt 
gekozen: Niet alleen maar samen. De initiatief-
groep brainstormt over aansprekende ideeën voor 
de Parochiedag. Er wordt besloten tot het houden 
van 3 workshops. Een spreekster uit de Jonker 
Sloetlaan, initiatiefneemster voor aanleg van de 
gemeenschappelijke tuin op de gemeentegrond 
voor hun huizen, wordt hiervoor gevraagd. In 
Wageningen vinden we een spreekster uit de 
Kamperfoelielaan, waar een 13-jarig kind het 
initiatief nam voor een energiezuinige buurt. 
Broeder Richard zegt toe in een workshop te 
spreken over de geschiedenis en het leven in het 
klooster. Voor de kinderen komt er een geweldig 
idee op tafel: het bouwen van een bijenhotel. 
Hiervoor wordt contact gezocht met tuincentra en 
met de scholen. Hout van onze Hemelboom blijkt 
nog beschikbaar, bamboe wordt met graagte  
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geleverd en dennenappels zijn ook beschikbaar. De 
werkgroep kindervieringen bezint zich op een 
duidelijke Verbeelding door de kinderen. Alle koren 
oefenen 3 weken achtereen om elkaars liederen in 
te studeren. De leden van het gemengd koor 
beraden zich over biologische soepen en hapjes 

En dan is het bijna 25 september. 

De broeder belt dat hij zij zangstem kwijt is. - Geen 
nood; er komt wel een oplossing. Op 25 september 
luidt - Broeder Zon - de dag in. De koren zingen 
vereend en de prachtige liederen lijken hun best te 
doen om de mooiste te zijn. De drie dirigenten 
zingen met elkaar het Zonnelied van Sint Franciscus. 
Broeder Richard houdt een preek 3) waarvan we wel 
even echt stil worden en de kinderen maken met 
hun Verbeelding wel zeer duidelijk dat Milieu een 
zaak is van Samen en Niet Alleen. En… er zijn zo’n 
200 mensen gekomen! 

Na de viering is er koffie met lekkers. De workshops 
worden fantastisch bezocht. Het verhaal van de 
broeder spreekt aan en de 2 dames maken duidelijk 
dat een milieu-initiatief in je buurt wel degelijk ook 
sociaal positieve effecten heeft. De kinderen zijn 
intussen erg druk met zaagjes, boren, spijkers en 
hamers. Het wordt een solide bijenhotel. Ook zijn er 
zaadjes voor fleurige bloemen. Daar zullen de bijen 
op afkomen! Wie wil krijgt een zakje met zaadjes 
mee; voor in de eigen tuin. Daarna zijn er soepen, 
pannenkoeken, salades enz. om de “honger” te 
stillen 

Er volgen toespraken om de gasten te bedanken. 
Daarna wordt de paaskaars verloot. De gelukkige is 
dit jaar mevrouw van Eijk. Het opruimen en 
schoonmaken is snel klaar: Niet alleen maar samen. 
Ook hier. 

2016. Een mooie Parochiedag met een belangrijk 
thema. 

Riet Kroes 
 
1) De landelijke oecumenische inspiratiedag Laudato Si’ 

(Wees geprezen) in april in de Brinkstraatkerk was 
zodanig inspirerend dat de mensen die daar aanwezig 
waren het initiatief namen om de Parochiedag van onze 
geloofsgemeenschap te stellen in het thema van Laudato 
Si’, de encycliek van Paus Franciscus over onze Moeder 
Aarde, de Schepping, waarin wij ons als hoveniers 
hebben te gedragen. De Aarde, die ons draagt en die wij 
niet mogen uitputten, temeer daar uitputting van de 
aarde gaat ten koste van de allerarmsten onder Gods 
schepselen. Lees ook: Grote betekenis Laudato Si’op 
www.raadvankerken.nl; en de tekst van Laudato Si’ op 
http://bit.ly/2d9iImr. 

 

2) 
Zonnelied van Franciscus door Broeder Richard: zie 

pag. 3. 
3) 

Laudato Si’. Wees geprezen, o Heer; overweging van 

broeder Richard van Grinsven tijdens de viering op de 
parochiedag 

Leden van de Staten generaal, 
"De gevolgen van de klimaatverandering nopen tot forse 
investeringen en innovaties in duurzame energiebronnen, 
zoals wind, water en zonlicht. Afspraken over een 
betaalbare en schone energie zijn vastgelegd in het 
energieakkoord... en het is nog goed voor het milieu ook." 

Drie zinnen sprak de koning over de grootste bedreiging 
voor het menselijk bestaan. Drie hele zinnetjes gingen er 
over de stand van de ecologie. Maar wat de oorzaak is, 
wat het betekent voor de mens en wat ons aandeel 
daarin is, daarover hoorden we niets. 

Gelukkig hebben we een paus die echt oog heeft voor 
wat er leeft. Hij schreef een lange brief, een encycliek, 
over onze ecologische huishouding, over de stand van de 
aarde en al wat er op is. En wat blijkt: wij kunnen niet 
meer wegkijken of wegpolderen. Want, zegt hij: Het gaat 
over 'ons gezamenlijk huis'. "Nooit hebben wij dat huis zo 
mishandeld en verwond als in de laatste twee eeuwen!" 
Hij wijst dan op de wegwerpcultuur, de 
waterproblematiek, het CO2-probleem en de opwarming 
van de aarde. We lezen dat het vissenbestand in de zee 
in no time bijna gehalveerd is. Wat zich in miljoenen 
jaren heeft gevormd aan grondstoffen zoals olie en 
ertsen of regenwouden wordt in nog geen 100 jaar 
helemaal opgeslorpt. 

Zoals een stel hooligans een kroeg kunnen verbouwen, 
zo doen wij dat met Gods schepping. De oorzaak is 
onmiskenbaar deze: Er is een kolossale kloof ontstaan 
tussen de mens en de schepping. Wij verstaan de natuur 
niet meer, de gang der seizoenen. Het moet iedere dag 
mooi weer zijn. We moeten het maximale uit de aarde 
sleuren en wat we niet kunnen gebruiken spuiten we 
dood. Ondernemingen halen olie uit Afrika en de afval-
diesel vol gif en verderf storten wij in Afrika terug met 
goedkeuring van hun regeringen. Waar denkt u dat het 
afvalwater van mevrouw Kroes gedumpt werd? 

Daarom pleit de paus voor een radicale inkeer en 
omkeer. Het is geen verwijt van de paus aan ons, zoals 
wij hier vandaag bijeen zijn: hij heeft het over het 
wereldgeweten. De paus noemt zijn schrijven: Laudato 
Si’ naar de beginwoorden van het Zonnelied van 
Franciscus van Assisi: Laudate e benedicete, mi Signore. 

 
 
 
 

Heeft u zich al aangemeld voor 
de lezing op 29 november? 
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Deus caritas est 
“God is liefde: wie in de liefde woont, 

woont in God en God is met hem” 
(Uit de Eerste Brief van Johannes: hoofdstuk 

4, vers 16). 

 

Caritas heeft een brievenbus 
Met ingang van heden heeft de werkgroep Caritas 
een fysieke brievenbus in de kerk. De werkgroep 
hoopt met deze brievenbus een extra, laag-
drempelige ingang te creëren. De brievenbus is wat 
ons betreft voor allerlei zaken geschikt: nieuwe 
hulpvragen, algemene opmerkingen, aanmelden als 
vrijwilliger bij hulpacties, etc. 

We maken als werkgroep graag van deze 
gelegenheid gebruik om Caritas weer eens onder 
ieders aandacht te brengen. Wat is dat ook weer, 
die werkgroep Caritas? 

Na de totstandkoming van de Parochie Zalige Titus 
Brandsma (ZTB), zijn ook de onafhankelijke 
Parochiële Caritas Instellingen (PCI’en) gefuseerd 
tot een centrale PCI ZTB. De voormalige lokale 
PCI’en zijn omgevormd tot permanente lokale 
werkgroepen. Zo is ook de werkgroep Caritas MVR 
Bennekom ontstaan. 

De werkgroep Caritas probeert in navolging van 
Jezus, in oprechte solidariteit, hulp te bieden aan de 
kwetsbare mens in onze samenleving. Ondanks 
uitgebreide wet- en regelgeving, ondanks veel 
professionele hulpverlening, ondanks de vele 
organisaties die hun stinkende best doen om 
mensen te helpen, blijkt dat toch niet iedereen de 

hulp geboden krijgt vanuit het wezenlijke wat een 
mens nodig heeft, namelijk liefdevolle aandacht. 

De activiteiten van de Parochiële Caritas Instelling 
kunnen divers van karakter zijn: 
• Er kan hulp in natura worden geboden, b.v. in de 
vorm van voedsel, goederen of dienstverlening 
waaronder ook een helpende hand of een 
luisterend oor; 
• Voor zover de beperkte middelen dat toestaan, 
kan in voorkomende gevallen incidenteel beperkte 
financiële ondersteuning worden geboden; 
• D.m.v. hulp in de vorm van advies, kunnen 
mensen op het juiste spoor van professionele hulp, 
gemeentelijke hulp, subsidies, ondersteunende 
wet- en regelgeving en zo meer worden gezet  

Bij de hulpverlening zal de werkgroep in 
voorkomende gevallen ook een beroep doen op een 
helpende hand vanuit de geloofsgemeenschap. 
Uiteindelijk is Caritas iets van ons allemaal en vele 
handen …………!! Hierbij dan ook een oproep: als u 
incidenteel wilt meehelpen bij een actuele 
hulpvraag kunt u dit aangeven. Dat kan persoonlijk 
maar ook ……….. via de nieuwe brievenbus in de 
kerk. 
Tot slot: 
Met de werkgroep Caritas hebben we de afgelopen 
tijd nog eens stilgestaan bij onze drijfveren. We 
hebben dit vastgelegd in een document “Basis van 
denken en handelen” en hebben dit op de website 
gepubliceerd (zie: 
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-
gemeenschap/werkgroepen/werkgroep-caritas/). 
We zijn benieuwd naar uw reactie, dus → 
brievenbus. 

 

 
 
 
 
 

Heeft u zich al aangemeld voor 
de lezing op 29 november? 
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De werkgroepen – Kerkversiering 
Vanaf nu zal er in het NieuwSBlad een kort stukje 
komen van elke werkgroep, zoals voorgesteld door 
de Toekomstgroep MVR: “Aanwezig zijn in 
woorden”. Als eerste de Kerkversiering ofwel 
Bloemengroep. 

De werkgroep Kerkversiering heeft de taak om voor 
de bloemversiering te zorgen. Op vaste plekken in 
de kerk, -- altaar, Maria ‘boven’ en Maria ‘achter’, 
bij het intentieboek en op de credenstafel -- worden 
bloemstukken of bloemen geplaatst waarbij in een 
aantal situaties rekening wordt gehouden met het 
kerkelijk jaar. Pasen en Kerstmis zijn daar bekende 
voorbeelden van, dan maken de leden van de 
werkgroep gezamenlijk de feestelijke stukken en 
pilaarversiering. In de vastenperiode of advent 
spelen bepaalde kleuren een rol of zijn de 
bloemstukken ingetogener. Voor Witte Donderdag 
en met Allerzielen wordt altijd een wit bloemstuk 
verzorgd. Deze worden bij toerbeurt door 
individuele leden of enkele leden gezamenlijk 
gemaakt. En soms hebben voorgangers specifieke 
wensen, zoals onlangs een groots boeket voor naast 
het nieuwe Mariabeeld bij de viering met thema 
Maria hemelvaart, of een roze bloemstuk vanwege 
het halfvasten. 
Bij uitvaarten en huwelijken kan de werkgroep op 
verzoek rekening houden met speciale wensen, 
maar vaker worden bij deze gelegenheden door de 
familie zelf de bloemstukken geregeld. 

Kort verslag MVR locatieraad 
Nu het weer langzamerhand kouder begint te 
worden – na een zeer warme septembermaand – 
bereiden we ons voor op het nieuwe seizoen. Er zijn 
de afgelopen tijd weer mooie gebeurtenissen 
geweest. En wellicht gaan er nog meer gebeuren. 

1. Allereerst de zeer geslaagde “MVR draait door” 
avond op 4 oktober jongstleden. Wij zijn zeer blij 
met deze geslaagde avond waar een kleine 100 
personen aanwezig waren. Dit biedt hoop voor 
de toekomst. Elders in dit blad kunt u hierover 
uitvoerig lezen. En neem ook eens een kijkje op 
de MVR-website. 

2. En zeker niet minder, de Parochiedag. Ook een 
dag die niet stuk kon gaan, alleen al vanwege het 
prachtige weer. Een mooie, stemmingsvolle 
viering met alle koren waarna een gevarieerd 
programma aan bod kwam. Zoals de buurttuin 
aan de Jonker Sloetlaan te Bennekom, het 
Klimaat Straatfeest vanuit Wageningen, en de 
inspirerende verhalen van broeder van Grinsven. 
En we zijn een bijenhotel rijker, nu maar 

wachten op de gasten. Heerlijk eten en drinken, 
gezellig samenzijn, met als verassing de solozang 
van drie meisje van het Kinderkoor, die daarmee 
geld inzamelden voor het schoolplein van de 
Alexanderschool. En uiteraard de verloting van 
de Paaskaars, die is dit jaar gewonnen door 
Henny van Eijk. Hulde en heel veel dank voor de 
organisatie. 

3. Volgend jaar bestaat onze MVR parochie 60 jaar; 
reden voor een feestje. Er wordt een jubileum-
commissie gevormd die een en ander zal gaan 
organiseren. We houden u op de hoogte. 

4. Op de Vlegeldag – 24 augustus, ook zo’n warme 
dag – was de aanloop groot, het was dan ook 
zeer gezellig op ons kerkplein. Ook is er best nog 
wel veel verkocht, en de opbrengst was dan ook 
zo rond de € 1300. Dat gaat weer in de pot voor 
het zaaltje. Bedankt aan alle aanwezigen, en 
vooral Janneke Postma voor de kledingactie en 
Truus Appelman voor de boekenverkoop en de 
gehele organisatie. 

5. Er zijn nogal wat vragen over de tweede collecte. 
Met name hoe deze wordt geregeld, en of men 
zelf ideeën kan aanbrengen. Met betrekking tot 
de eerste collecte, laat dit duidelijk zijn, daarvan 
gaat de opbrengst in de grote pot van de 
parochie en dit komt alle locaties (uiteraard ook 
Bennekom) ten goede. De tweede collecte is 
voor een goed doel, naast een aantal algemene 
en door het Bisdom bepaald, kunnen wij zelf 
aangegeven waarvoor. Dus als u een idee heeft 
voor een tweede collecte, bij voorkeur voor 
binnen onze lokale gemeenschap, geef dit dan 
even door aan de locatieraad. Er is wel één 
maar, het rooster wordt per half jaar bepaald. 
Dus uw goede idee komt niet meteen de 
volgende zondag aan bod. 

6. De locatieraad en het LBB (Liturgisch Beraad) 
hebben nogal wat kritische kanttekeningen 
geplaatst bij het “Evaluatie koorbeleid” zoals het 
dat op de zTB website staat. In het bijzonder de 
opmerkingen dat lokale koren van matige 
kwaliteit zouden zijn is in het verkeerde keelgat 
geschoten. Dit is voorgelegd aan het parochie-
bestuur en zij zullen de op- en aanmerkingen 
meenemen en met een nieuwe versie komen. 

7. Parochiebestuur is bezig met het inrichten van 
een centraal secretariaat; dit secretariaat zal alle 
locaties (kunnen) gaan bedienen. Voor 
Bennekom speelt dat wat minder een rol; wij 
kennen geen secretariaat, alleen een parochie-
wacht. Secretariële functies worden bij ons op 
een andere manier opgelost. Echter, het 
parochiebestuur is nog wel op zoek naar 
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personen die dit secretariaat willen bemensen. 
En ze zijn op zoek naar een centrale coördinator. 
Dus als u geïnteresseerd bent en graag over de 
dorpsgrenzen bezig wilt zijn, laat het ons dan 
even weten. 

8. Vanuit het parochiebestuur is het idee geopperd 
om te gaan werken met collectebonnen, omdat 
uw giften dan gemakkelijker aftrekbaar zijn van 
de belasting. U kunt dan vellen kopen met 20 x 1 
euro, of 20 x 2 euro, etc.. En dan later het 
bonnetje in het collectemandje doen. Onze 
protestantse medegelovigen kennen dit al 
langer. Dus wellicht gaat dat hier ook komen, wij 
houden u op de hoogte. Het gebruik van 
collectebonnen is niet verplicht, het blijft 
uiteraard altijd mogelijk om cash geld in de 
collectemandjes te doen. 

9. Het Jaarthema programma is weer in volle gang. 
Graag aandacht voor de diverse aankondigingen 
op de website van de Titus Brandsma. 

10. Op 12 november is er een bijeenkomst met als 
onderwerp Ede, een duurzame stad. Alle 45 
kerken zullen aan dit initiatief deelnemen, ook 
vanuit onze kerk zal er een afvaardiging zijn. Wij 
zullen iets vertellen over FairTrade, en wellicht 
komt er ook een excursie naar ons HWA (Hemel 
Water Afvoer) project. 

De MVR locatieraad 

Collecteopbrengsten aug., sept., okt. 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte 
of opmerking 

21 aug 63,05 66,85 
Caritas 

Bennekom 

28 aug 102,72 204,17 MIVA 

4 sept 92,59 136,85 
Amnesty 

International 

8 sept 163,36  uitvaart 

11 sept 67,03 89,80 Caritas 

18 sept 127,05 141,35 Vredeszondag 

25 sept 166,88 239,41 
Hospice 

Bennekom 

2 okt 72,70 80,05 
Wereld 

Missiedag voor 
kinderen 

Totaal 855,38 958,48  

Op 7 augustus hebben we gecollecteerd voor 
projecten voor kinderen van vluchtelingen in 
Nederland. We hebben een bedankje ontvangen 
voor onze bijdrage. Het geld zal worden besteed 
voor het project Eigen-Wijs in Oost Nederland aan 
muziekactiviteiten en versnaperingen bij de 
voorlichting over de asiel procedure. 

Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- Op 16 oktober is het Scheppingszondag en 

collecteren 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. 

- Op 6 november tijdens de viering voor de 
Alexanderschool is de collecte bestemd voor de 
Speelgoedbank Wageningen. De speelgoedbank 
verzamelt speelgoed en geeft dat door aan 
gezinnen met kinderen die moeten rondkomen 
van een klein budget. 

- Op 13 november is de Nationale Jongeren Collecte 
van het bisdom. 

- Op 20 november collecteren we voor Caritas in 
Bennekom. 

- Op 27 november is de collecte op verzoek van het 
KVG bestemd voor ‘Ship Mercy’, een varend 
hospitaal wat speciaal aan armen medische 
verzorging biedt. Voor meer informatie hierover 
zie www.mercyships.nl. 

- Op 4 december collecteren we voor Solidaridad. 
Solidaridad richt zich vooral op Zuid Amerika en 
werkt samen met initiatiefrijke boeren en 
arbeiders aan de verduurzaming van hun werk. Zo 
verdienen zij meer, met minder schade voor mens 
en milieu. 

- 11 december voor de Adventsactie. Adventsactie 
werft fondsen voor concrete projecten in de tijd 
voor Kerstmis. Zij ondersteunen het hele jaar 
missionaire ondernemers en onderneemsters in 
Nederland die samenwerken met Katholieke 
gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Goede 
relaties en kleinschaligheid zijn de basis van hun 
samenwerking. 

- Op 18 december is de collecteopbrengst bestemd 
voor Caritas. 

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

‘MVR draait door’ op 4 oktober 
Op dinsdag 4 oktober heeft de werkgroep 
Toekomst tijdens een MVR draait door-avond haar 
beleidsplan ‘Aanwezig zijn met een mooie 
boodschap’ gepresenteerd. De Werkgroep roept de 
geloofsgemeenschap op om de mooie dingen die 
er gebeuren meer te laten zien. 

Als eerste kreeg locatieraadvoorzitter Peter 
Wijngaard het woord. Hij opende de avond met een 
gebed van St. Franciscus, wiens naamdag het was. 
Een andere reden om Franciscus aan te halen was 
omdat Paus Franciscus één van de inspirators van 
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het beleidsplan was. Het nieuwe beleidsplan was 
nodig, aldus Peter vanwege ‘zorgen om de toe-
komst van onze geloofsgemeenschap’. 
Aan tafel 
Daarna nodigde onze eigen ‘Matthijs van 
Nieuwkerk’, Willem van Wingerden, Hans en 
Marieke van de werkgroep Toekomst aan tafel. In 
een kort interview kreeg hij al snel de achter-
gronden en de belangrijkste speerpunten van het 
plan boven tafel: we hebben een prachtige, 
bloeiende geloofsgemeenschap met 250 vrijwilli-
gers, daar mogen we trots op zijn en dat mogen we 
best meer uitdragen! In de woorden van Hans: 
‘Laten we aandacht hebben voor het positieve, de 
goede dingen. Het gaat juist om het mooie dat er is. 
Doe daar wat mee!’ 
De eerste aanbeveling van de Werkgroep is het 
aanstellen van een persoon die de PR gaat 
coördineren en ondersteunen. Het moet iemand 
zijn die, aldus Marieke, goed in staat is ‘dingen naar 
buiten te brengen’. Door te vertellen wat er gebeurt 
in onze geloofsgemeenschap en door naar buiten te 
treden, moet het mogelijk zijn mensen te enthou-
siasmeren om ook eens te komen kijken. Om een 
bloeiende gemeenschap te blijven, hebben we 
steeds nieuwe mensen nodig; vooral ook gezinnen 
met jonge kinderen en jongeren! Met het oog 
daarop zijn ook nieuwe initiatieven nodig, vandaar 
als tweede aanbeveling: het opzetten van een 
nieuwe initiatievengroep. 
Vier groepen 
Onderbroken door muzikale intermezzo’s van het 
koor Arsis kwamen vertegenwoordigers van vier 
groepen uit onze geloofsgemeenschap aan tafel om 
hun ‘mooie boodschap’ te vertellen. Hun verhalen 
werden ondersteund door sprekende beelden. Er 
kwamen vertegenwoordigers aan tafel van de 
Werkgroep Gezinsvieringen, de Pastoraatsgroep, 
Arsis en de Bloemengroep. De mensen aan tafel 
waarderen het enorm om samen activiteiten op te 
pakken en er iets moois van te maken. Ook de 
warme sfeer van onze geloofsgemeenschap werd 
vaak genoemd als reden om actief te zijn. En we 
weten nu waarom Conny op blote voeten dirigeert: 
‘zonder een goed contact met de aarde gaat het 
niet’. 
De Roos 
Peter Wijngaard kwam als laatste aan tafel om te 
vertellen hoe de locatieraad de adviezen uit het 
plan gaat oppakken en om de werkgroep Toekomst 
te bedanken. De toegift kwam van Arsis die met het 
lied ‘De Roos’ een korte samenvatting van de avond 
gaf: “Liefde is een bloem, eens komt ze uit de knop. 
Stel je open voor Degene, die je hart het meeste 

raakt. Leer te geven, niet te nemen, dat is wat 
gelukkig maakt!” 
Voor herhaling vatbaar 
De kleine honderd aanwezigen, onder wie pastoor 
Henri ten Have, konden onder het genot van een 
drankje de avond nabespreken. De reacties waren 
zeer lovend. Met als kritische noot dat er enige 
schroom lijkt te zijn om God als Inspiratiebron bij 
onze activiteiten in de kerk bij name te noemen. De 
werkgroep kijkt terug op een zeer inspirerende 
avond, die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 

Kerkbalans – Hoe gaat het in 
Bennekom? 
Zoals u ook op de zTB website kunt lezen is er 
eind september zo’n 75% binnen gekomen 
voor Kerkbalans. Op zich, als je de inkomsten 
gelijk verdeelt over het jaar, dan klopt dat 
precies. Echter, de meeste Kerkbalans komt 
aan het begin van het jaar binnen. Dus we 
lopen als parochie dus eigenlijk achter. En dat 
baart ons zorgen, zeker omdat elk jaar zo’n 
€ 30.000 minder binnen komt. 

Wat ons dit jaar nog meer zorgen maakt is 
dat het met name Bennekom is dat 
achterblijft. Voorheen waren wij een goed 
betalende gemeenschap, maar dat is dit jaar 
anders. Waar ligt dat aan? Misschien omdat 
we dit jaar niet meer persoonlijk bij langs zijn 
geweest, of omdat er iets administratief is 
gewijzigd, of omdat er minder betalende 
huishoudens zijn?. We weten het niet. 

Kerkbalans is heel belangrijk, en de resultaten 
van in het bijzonder de Bennekomse 
opbrengsten helpen ons in onze discussie 
met Parochiebestuur (over uitbreiding 
zaaltjes, e.d.). 

Het is voor ons allemaal belangrijk dat de 
geloofsgemeenschap Bennekom haar functie 
voor elkaar en samenleving kan blijven 
vervullen. Laten we samen kerk blijven en 
elkaar vasthouden in vertrouwen op ons 
geloof. 

Het is prettig wanneer u – als u dat nog niet 
gedaan heeft – binnenkort een bijdrage aan 
Kerkbalans overmaakt op rekening NL40 
RABO 0113 9881 09 ten name van de 
parochie zalige Titus Brandsma. Als u dat wel 
al gedaan heeft, dan bij deze onze 
vriendelijke dank daarvoor. 

De MVR locatieraad 
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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 barm-
hartigheid. 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 hulp-
verlening). 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. 
Datum: dinsdag 29 november 
Tijd: 20.00 uur – om 19.30 uur is er koffie 
Plaats: MVR kerk, Heelsumseweg 1, 

Bennekom 
Toegang: gratis, collecte na afloop 
Aanmelden/contactpersoon: Truus Appelman, 

0318-414943, truusapp@xs4all.nl 
 
 
 

Tentoonstelling Heilig Schrift 
Tanach, Bijbel en Koran komen hier samen 

Van 7 oktober 2016 t/m 8 januari 2017 worden de 
Tanach, Bijbel en Koran samen gepresenteerd in de 
tentoonstelling Heilig Schrift. Een indrukwekkende 
expositie met eeuwenoude handschriften, prachtige 
boekbanden en kostbare attributen die horen bij de 
drie boeken van het jodendom, het christendom en 
de islam. Ontdek aan de hand van absolute 
topstukken hoe de drie heilige geschriften 
verschillen, maar juist ook opvallend vaak 
overeenkomen in schoonheid, gebruik en verering. 

Laat u verrassen door de overeenkomsten, 
verschillen en de gemeenschappelijke wortels. Het 
jodendom, het christendom en de islam hebben 
elkaar door de eeuwen heen continu beïnvloed. De 

heilige boeken van de drie monotheïstische 
wereldreligies zijn aan elkaar verwant en hebben 
gemeenschappelijke wortels. Ze zijn gemaakt op het 
snijvlak van verschillende culturen en religies en 
leveren een fascinerend samenspel op met 
prachtige kunstwerken als resultaat. Middeleeuwse 
handschriften en vroeg gedrukte boeken uit binnen- 
en buitenland zijn voor de tentoonstelling 
bijeengebracht om deze schoonheid in beeld te 
brengen. 
 
Meer informatie op: 
https://www.catharijneconvent.nl/bezoek-
ons/tentoonstellingen/heilig-schrift/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musical Esther 
Uitnodiging: speel mee of kom kijken! 

 

Wat: R.K. parochie zalige TITUS 
BRANDSMA organiseert i.s.m. de 
Vliegende Speeldoos de musical 
"Esther" in één dag. 

Wie: kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 
Waar: R.K. Kerk St. Josef, Kamperdijklaan 2, 

Heelsum. 
Instuderen: zaterdag 26 november vanaf 13.00 

uur (6-12 jaar), 15.00 uur (4-6jaar). 
Voorstelling: zaterdag 26 november om 19.00 uur. 
 
Wil jij stralen als een ster in deze musical, geef je op 

vóór 7 november via: musical@pztb.nl 
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Psalmen in ander licht 
cursus 2017 

 

 
Harrie Verweijen, Ontmoeting 

Psalmen en moderne kunst 
Psalmen zijn vertrouwd en mooi, soms ook vreemd 
en hard.… Je komt erdoor tot zingen, je wordt er stil 
van of ze stuiten je tegen de borst. Om de psalmen 
toegankelijker te maken en beter te verstaan, zullen 
we telkens een psalm lezen, overwegen en 
uitdiepen. 

De keuze van de psalmen is gebaseerd op het 
mysterie van God en mens. Aan bod komen thema’s 
als verwondering om het leven, verbijstering om 
ziekte en lijden, conflicten en verzoening, vergeving 
en barmhartigheid, God die verborgen meegaat op 
je weg in het leven. 

Voorafgaand aan het lezen van de psalm kijken we 
naar een hedendaags kunstwerk. Het kunstwerk 
plaatst de psalm in eigentijds licht, er ontstaat een 
spanningsboog: bevestigend of juist tegendraads.  
De zes bijeenkomsten zijn meditatief, informatief 
en interactief. We sluiten elke bijeenkomst af met 
het luisteren naar een gezongen versie van de 
psalm en/of het lezen van de psalm uit Huub 
Oosterhuis, 150 psalmen vrij. 

Praktische gegevens bij cursus: Psalmen in ander 
licht 
Begeleiding: Ben Piepers 

Wageningen: dinsdagavond 19.30-22.00 uur; 17 en 
31 januari, 14 en 28 februari; 14 en 28 maart 2017; 
in Jozefschool, Dolderstraat 58, Wageningen; 
uitzondering: 28 februari zijn we in parochiezaal 
Bennekom, Heelsumseweg 3. 

Bennekom: dinsdagmorgen 9.30-12.00 uur; 17 en 
31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart 2017; 
Parochiezaal Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 3 

Kosten: € 30 voor zes avonden 

Aanmelding: voor 20 december 2016, bij: Nettie 
Oegema (Bennekom) n.oegema@hotmail.com; bij: 
Inge Engels (Wageningen) inge-engels@live.nl. 
A.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, 
mailadres en telefoonnummer. 

Psalmen van de schepping 
Een dag in abdij Koningsoord – dinsdag 18 april 
2017 

“…Uw schepping ben ik in hart en nieren… door U 
ben ik gekend, in mij was niets voor U verborgen…” 

Psalm 139 is een geliefde tekst: je voelt Gods 
nabijheid, die jou vormt en omgeeft die jou kent 
zoals je bent met al het licht en duister dat in je is… 
Het is een mystieke tekst over één worden met 
God: gij peilt mijn hart en kent mij, gij zijt voor mij 
en achter mij; maar ook zoekend: peil nu mijn hart 
en ken mij, ik ben toch niet op een doodlopende 
weg? 

Om de reikwijdte en diepte van psalm 139 te 
verstaan, lezen we ook psalm 33 en 104; twee 
scheppingspsalmen, die ons openen voor Gods 
presentie in heel de schepping. God als bron van 
leven - geestelijk leven - staat centraal in ons 
zoeken en mediteren op deze dag. 

Beeldende kunst en een stiltewandeling in de 
natuur zullen een impuls geven aan onze 
zoektocht… We zullen deelnemen aan middaggebed 
en vesper in de abdij en te gast zijn aan tafel in de 
refter van het gastenverblijf. 

Praktische gegevens bij kloosterdag: Psalmen van 
de schepping 
Abdij Koningsoord (Arnhem/Oosterbeek), adres: 
Johannahoeveweg 79, 6816VG Arnhem. Voor route 
naar Koningsoord zie: www.koningsoord.org 

Dinsdag 18 april 2017 10.15 – 17.30 uur (ontvangst 
om 10.00 uur, start programma 10.15 uur); 
lunchpakket meebrengen, er wordt gezorgd voor 
soep en diverse dranken. De kosten voor deze dag 
zijn € 25 p.p. 

Begeleiding en informatie: Ben Piepers, 
benpiepers@gmail.com, tel. 0611 250 632 

Aanmelden: voor 1 maart 2017; de aanmelding voor 
de kloosterdag is apart van de cursus; bij: Nettie 
Oegema (Bennekom) n.oegema@hotmail.com; bij: 
Inge Engels (Wageningen) inge-engels@live.nl. 
A.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, 
mailadres en telefoonnummer. 
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 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandag 12 september – Openingsavond. We 
beginnen zoals ieder jaar met een viering in de kerk. 
Riet Kroes gaat voor. Het thema: ”Wat raakt 
verbindt“ is heel mooi uitgewerkt in deze viering. 
We beginnen met een lied en het gedicht: “Gebed” 
van Gerard Zuidberg. En de leidraad van de viering 
is: “de trein van het leven”. De collecte voor 
Melania bracht € 162,40 op. Er zijn op de 
openingsavond 48 mensen aanwezig. We beginnen 
met het aansteken van de K.V.G. kaars voor Bep van 
Oosterwijk, die op 22 januari 2016 overleed op 84 
jarige leeftijd; zij was 38 jaar lid van ons K.V.G.. We 
steken de kaars ook aan voor Sandra Gerrits die op 
2 september 2016 op 75 jarige leeftijd is overleden. 
Zij was 31 jaar lid van onze vereniging. We hebben 
hen kort herdacht. Daarnaast gaat het leven weer 
verder. Onze vereniging heeft er 3 nieuwe leden 
erbij, Marliese Peters, Marjon van Es en Ans 
Nederkoorn. We stellen u ook voor aan een nieuw 
bestuurslid: Inge Wijngaard. Na de behandeling van 
de agendapunten wordt besloten nieuwe lijsten 
met de wijkindeling toe te sturen. Van de oude 
lijsten klopt de indeling niet. U ontvangt de nieuwe 
lijsten binnenkort. Er meldt zich spontaan een 
nieuw wijkhoofd voor Wijk 7, nl. Ans Strik, echt fijn 
Ans. We nemen afscheid van drie wijkhoofden, nl. 
van Els Wouters, die, omdat er niemand voor wijk 7 
was, deze wijk onder haar hoede had genomen. We 
nemen eveneens afscheid van Ton Gommers, die 
wijk 5 lang heeft geleid. Wat is het toch fijn dat deze 
wijk wordt overgenomen door Marianne van 
Oostrum en van Kitty van Veldhuizen. Kitty heeft 
wijk 4 heel lang onder haar hoede gehad. We 
boffen maar, want ook voor wijk 4 is een opvolgster 
beschikbaar, nl. Henny de Nijs. Dank lieve dames. 
Els, Ton, en Kitty worden in de bloemetjes gezet. 
Ook worden de jubilarissen gehuldigd; Marian 
Bolscher, Ans Strik en Brigit Kaptein, zij zijn al 40 
jaar trouw lid. En Annie Schutte voor haar 25 jarig 
lidmaatschap. We sluiten af met een glaasje. Alle 

aanwezige dames: dank voor jullie interesse en het 
meedenken.  
Maandag 3 oktober Mevrouw Polman vertelt vol 
verve over klassiek Russisch ballet. Er zijn 32 dames 
aanwezig. Het blijkt, dat de Russen net zo gek zijn 
op ballet als “wij” op voetbal. De reizende Russische 
adel zag aan het Franse hof, o.a. bij Lodewijk de XIV, 
dat er de hele dag door vermaak was, waaronder 
veel ballet. Louis XIV heeft zelfs een ballet academie 
gesticht in 1661. De dames aan het Franse hof 
bewogen zich ook zo sierlijk en ”trés chique”. Dat 
wilde de Russische adel, met name tsaar Peter de 
Grote, ook voor het Russische hof. De Russische 
dames aan het hof mochten van lieverlee een ander 
leven gaan leiden, niet meer verstopt achter een 
gordijn, en liefst een beetje pikanter gekleed, zich 
van nu af aan sierlijk voortbewegend. Er werden 
dan ook andere dan volksdansen gepropageerd. In 
1738 werd ook in Rusland een balletschool 
opgericht, waarvoor een duurbetaalde Franse leraar 
werd aangetrokken. En u ziet nu het enorme 
resultaat nog in onze eeuw. Het Russische ballet is 
wereldberoemd. Er ontstonden beroemde scholen, 
zoals het Bolsjoj in Moskou en het Mariinsky in Sint 
Petersburg, met bijbehorende theaters. Prachtige 
muziek werd ervoor geschreven. Oude volks-
verhalen en ook soms een volksdans werden erin 
verwerkt. Het was het vermaak voor tsaren en adel 
en later ook voor het volk. De balletscholen en 
theaters werden betaald door de tsaar en de adel, 
later zelfs door Stalin en de revolutionairen. En ook 
vandaag de dag nog subsidieert de staat alles wat 
officieel ballet aangaat. Russische mensen zijn 
sowieso gek op dans, muziek en verhaal. Daar past 
ballet goed bij. Wie kent niet het Zwanenmeer, of 
de Notenkraker van Tsjaikovski, als muziek en 
ballet. Om balletdanseres te worden dient men zeer 
veel kwaliteiten te bezitten, het is een razend zwaar 
vak. Het mooie is dat professioneel ballet er 
moeiteloos uitziet, soms is het of de dansers 
zweven. Wilt u eens wat zien, met Kerst komt er 
vast wel een ballet op TV. Bijv. de Notenkraker. Het 
is de moeite waard eens te kijken. 
Wilt u overigens onze K.V.G. site bezoeken: 
https://kvgbennekom.wordpress.com/. 
Wat er te gebeuren staat 
Woensdag 26 oktober – Koffieochtend. Deze is 
ditmaal in restaurant Campman. U kunt zich 
opgeven bij Toos Teunissen: 0318 418 955, of Lia 
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Fintelman: 0318 617 726. We beginnen om 10.00 
uur.  
Maandag 7 november – Winterreise. In de paro-
chiezaal 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 van 
Schubert. Zie uw programmaboekje. 
Maandag 28 november, Sinterklaasavond. Koffie 
en thee om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Het zou 
de Sint plezieren als u een cadeautje van € 4 mee 
wilt nemen, zodat we het feest samen kunnen 
vieren. 
Maandag 19 december. Kerstavond. Wilt u vast 
een veranderde tijd noteren in uw agenda. Daar we 
niet gezamenlijk eten, zoals de vorige keer, 
beginnen wij pas om 19.00 uur. Het verzoek aan u is 
om een kerstkaart mee te nemen met een kerstwens 
voor iemand, die u uiteraard niet kent. 

Namens het bestuur, uw voorzitter Gea Kleipool 
 
 
 

Hulp aan Bolivia helpt! 
‘Uw berichten zijn altijd zo 
motiverend’, begint Patricia 
Beltrán haar e-mail. ‘De situ-
atie hier in El Alto is niet altijd 
makkelijk, maar de meisjes en 
jonge vrouwen hebben de kracht om vooruit te 
komen en het feit dat er vrienden in Nederland zijn 
die ons steunen helpt ons om verder te gaan. 
Steeds zoeken we wegen om voor de meisjes meer 
kansen te creëren in het leven voor een betere 
toekomst.’ Uit haar e-mails blijkt steeds weer dat 
het behalve de financiële steun ook belangrijk voor 
hen is dat ze er niet alleen voor staan, maar dat er 
mensen heel ver weg om hen geven. 

De meisjes en jonge vrouwen die worden 
opgevangen in de huizen van ENDA zijn veelal 
gevlucht voor huiselijk geweld en misbruik. Ze 
hebben geen veilige plek meer, niemand om te 
vertrouwen. Gelukkig kunnen ze terecht in casa 
Minka en casa Fraternidad, waar een professioneel 
team hen helpt de traumatische ervaringen te 
verwerken. Met therapie wordt langzaam hun 
zelfvertrouwen en zelfrespect weer opgebouwd. 
Ook wordt er geprobeerd toch weer een 
constructieve dialoog met de familie aan te gaan. 
Naast therapieën en scholing wordt er ook gewerkt 
aan integratie in de maatschappij. ENDA heeft een 
eigen handwerkplaats en bakkerij, waar de meisjes 
een opleiding krijgen en, nog belangrijker, een 

goede werkhouding aanleren, teamwork, beslis-
singen nemen, nauwkeurigheid en respect voor de 
regels. Eind 2015 hebben we met een gift van 
€ 5000 ENDA kunnen helpen om een industriële 
oven en deegmengmachine aan te schaffen voor de 
bakkerij. Het werk is nu veel efficiënter, er kunnen 
meer meisjes deelnemen aan het arbeid leerproces. 
Dankzij een contract voor de productie van 6000 
kilo amandelkoekjes per maand kan de werkplaats 
zichzelf in stand houden en is er een kleine 
vergoeding voor de deelnemers. Ook het komende 
jaar hopen we ze te kunnen helpen waar ze zelf de 
financiële middelen niet hebben. Helpt u ons 
helpen? Uw bijdragen zijn in betrouwbare handen 
en komen volledig ten goede aan onze jongeren in 
El Alto. 
Uw giften zijn welkom op rek.nr. NL11 RABO 0307 
0604 38, t.n.v. RK Parochie zTB, inzake Bolivia. Wilt 
u meer weten over het project? Wij zijn altijd bereid 
u meer informatie te geven. 

 

Wageningen, 9 oktober 2016 
Met hartelijke groet, namens de groep voor Missie, 
Ontwikkeling en Vrede, 

Nelly Beerepoot-Commandeur 
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Grote zorgen om TTIP en CETA 
De taakgroep Kerk&Milieu/Samenleving vergaderde 
op 21 september in de Brink om informatie uit te 
wisselen over wat er aan de hand is met TTIP en 
CETA. Het blijkt dat vrijhandelsverdragen met 
Canada (CETA) en de VS (TTIP), waar nu over 
onderhandeld wordt, heel grote invloed zullen 
krijgen op het leven niet alleen in ons land maar ook 
in heel veel arme landen. Onder het mooi klinkende 
“vrije handel” gaat het eigenlijk om het recht van de 
sterkste. Grote bedrijven, multinationals krijgen 
meer macht en zullen daarmee zelfs regeringen 
kunnen dwingen om een beleid te voeren dat voor 
hen en voor hun investeerders gunstig is. Dit kan 
doordat er ook een juridisch verdrag aan 
toegevoegd is (ISDS), waardoor overheden aange-
klaagd kunnen worden. Er wordt nog onderhandeld 
maar helaas speelt veel zich af achter de schermen. 
Onze taakgroep is geschrokken van de informatie 
die we kregen en maakt zich grote zorgen over de 
gevolgen van dergelijke verdragen. Herman Wijffels 
stelt: het belemmert een duurzame manier van 
leven. Onze taakgroep ziet het als haar taak u hier 
op attent te maken en deze zorgen met u te delen. 
Wilt u meer weten kijk dan ook naar een tv-
uitzending van 3 oktober vorig jaar: 

http://bit.ly/2dIKdnH 
Op onze volgende vergadering, woensdag 23 
november, spreken we hierover verder. U bent 
welkom. 

Taakgroep Kerk, Milieu/Samenleving 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koffieochtend! 
Woensdag 16 november 2016 wordt er weer een 
Koffieochtend georganiseerd door een werkgroep 
van vrouwen uit Bennekom met verschillende 
kerkelijke achtergronden. 

Spreekster: Bea Sonneveld 
Thema: “Groei in relaties” 
Plaats: Gemeentecentrum de Brink, 

Brinkstraat 39, Bennekom; 
tel. 0318 415 621 

Tijd: 9.15 – 11.30 uur 
Entree: collecte ter dekking van de kosten. 

Uiteraard is er ook samenzang en gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te komen. Er is kinderoppas 
aanwezig. Er is ook een boekentafel. Voor nadere 
informatie kunt u bellen, mailen naar Gerda de 
Nooij, e-mail: gerdadenooij@gmail.com, tel.: 
0318 416 178 of kijk op onze vernieuwde website 
www.koffieochtendbennekom.nl 
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 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Katholiek Bennekom Nieuws 
…onze digitale nieuwsbrief… 

 
Op dit moment wordt onze digitale nieuwsbrief 
verzonden naar ruim 200 e-mailadressen, van 
zowel mensen binnen de parochie als daarbuiten. 
Als u deze nieuwsbrief nog niet kent moet u zeker 
verder lezen en u erop abonneren. 
Waarom deze nieuwsbrief? 
Het parochieblad TitusBreed en ons NieuwSBLad 
verschijnen maar 8x per jaar; omdat er bovendien 
tussen inleveren van kopij en verschijnen van 
deze bladen een vrij lange doorlooptijd nodig is 
kunnen deze niet altijd voldoende actueel zijn. 
Ook kanselmededelingen en uitwisseling van 
informatie via allerlei netwerken zijn niet 
afdoende om hierin te voorzien; immers lang niet 
iedereen gaat elke zondag naar de kerk gaat of 
netwerkt actief. Een digitale nieuwsbrief kan wel 
actueel zijn en is snel, en kan voorzien in een 
behoefte. Wenselijk is dan wel een groot deel van 
de gemeenschap zich hierop abonneert. 
Wanneer verschijnt de nieuwsbrief? 
De nieuwsbrief verschijnt op momenten dat daar 
aanleiding toe is, bijvoorbeeld een overlijdens-
bericht, of een bericht over een interessante 
ontwikkeling in kerk en samenleving. In de 
nieuwsbrief worden alleen korte mededelingen 

gedaan, met daarin aanklikbare koppelingen naar 
plaatsen waar meer te lezen is. Dat kunnen 
koppelingen zijn naar onze eigen website 
www.rkkerkbennekom.nl, maar ook naar andere 
plaatsen op internet. Deze werkwijze kost weinig 
tijd, zowel voor de redactie als voor de lezers, die 
gemakkelijk kunnen kiezen waarover ze meer 
zouden willen weten. 
Via het redactieadres 
redactie@rkkerkbennekom.nl kan iedereen 
berichten voor de nieuwsbrief aanbieden. Wij 
nodigen alle werkgroepen binnen de 
gemeenschap uit dit berichtenkanaal actief te 
gebruiken. Het is uiteraard aan de redactie te 
bepalen welke berichten in de nieuwsbrief zullen 
worden geplaatst. 
Wat kost het en hoe abonneer ik mij? 
De nieuwsbrief wordt gratis verspreid; iedereen 
kan zich abonneren via eepurl.com/mxBKv, via 
www.rkkerkbennekom.nl/nieuws/nieuwsbrief/, of 
via nevenstaande QR code. 
Recent verschenen nieuws-
brieven kunnen worden 
geraadpleegd via de website 
of via bit.ly/2cib0av. Laat ons 
weten wat u bevalt en wat 
anders, beter, zou moeten! 

De redactie 

 
 
 
 
 ______________________________________________________________________________________  
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Kerstmis) tot zondag 27 november; voor TitusBreed tot 

woensdag 23 november 
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 417 088 
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 kinderwoorddienst 
vacant 
Werkgroep gezinsvieringen 
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 


