
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NIEUW  BLAD 

VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
 
 

KERSTMIS 2016 
 
  



 

3 
 

 
 

NIEUW  BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
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 ______________________________________________________________________________________  
 
 

HIER BEN IK… 

De wereld is momenteel vol gekrakeel. Bijna niemand luistert. Velen roepen, krijsen, of 
twitteren om mijn waarheid, mijn gedachten. Het gaat hard tegen hard, niets en niemand 
wordt ontzien. Soms lijkt het alleen nog te gaan om ‘ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke’, 
tenzij ze mij volgen in mijn grote gelijk… Als je niet oplet, word je horendol… 

Hoe anders bij de crematie van Kees in Zwolle… Als slotmuziek is het laatste lied van Leonard 
Cohen gekozen, waar hij zingt: “Hinèni, hinèni, I’m ready, my Lord”. Hinèni betekent in het 
Hebreeuws: “Hier ben ik.” Met andere woorden: “Ik luister naar u en ben bereid”. 

Abraham zegt het, wanneer de Eeuwige hem roept en vraagt zijn kind te offeren. Abraham 
beantwoordt ook de roep van zijn zoon Izaäk met ‘Hier ben ik’ en luistert naar zijn vragen. En 
ten slotte wanneer de Eeuwige hem opnieuw roept, antwoordt hij weer: ‘Hier ben ik’. 
Abraham luistert intens naar God en zijn zoon en zal uiteindelijk zijn kind niet offeren, zoals hij 
aanvankelijk meent te horen. Mozes hoort bij de brandende doornstruik de Stem. Hij wordt 
geroepen én hij worstelt met zijn roeping. Hij kent veel weerstand tegen de opdracht, maar hij 
zegt toch ‘Hinèni -- Hier ben ik’ en geeft uiteindelijk gehoor en leidt het volk uit de ellende.  

Luisteren gaat dieper dan je eerste opwelling volgen. Luisteren vraagt innerlijke ruimte en 
inleven… Kees stond zijn leven lang in die traditie van luisteren en kon zo ook gehoor geven 
aan de laatste stem. Hij is in vrede gegaan…. Onder het lied “Hinèni – Hier ben ik” blaast zijn 
jongste kleinkind de kaars uit en de rook kringelt als wierook omhoog… 

Dat beluister ik met andere woorden ook in de aankondiging van de geboorte van Jezus. Een 
verhaal vol symboliek, waarin Maria luistert en antwoordt: “mij geschiede naar uw woord”. 
Haar ja-woord, haar manier van zeggen: “Hier ben ik”. Een tijd van verwachten, groeien en 
uitzien breekt aan… totdat de geboorte zich aankondigt: “Hineni - Hier ben ik”… 

In deze verhalen gaat het niet om gelijk, maar wordt het stil: een diep luisteren naar het 
mysterie van leven en daarin intens luisteren wat nodig is om bij te dragen aan het heil en 
geluk van anderen… Mag veel van het gekrakeel in ons op weg naar Kerstmis en in die dagen 
verstommen. Dat we verstillen en luisteren naar de stem van de stemlozen, naar de stem van 
de Ene, die klinkt in de roep om vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. 

Zoals in de natuur de storm van de herfst gaat liggen en de winter de aarde doet verstillen, zo 
mag verstilling ook gebeuren aan jou en mij en velen in deze tijd van verwachting en uitzien: 
Advent en Kerstmis… 

Ben Piepers 
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Agenda 
dec 16 cov weinachtsoratorium 
 18 volkskerstzang 
 20 einde aanmeldtermijn ‘psalmen in ander licht’ 
 24 kerstviering voor het hele gezin 
jan 1 nieuwjaarsreceptie lokatieraad mvr 
 15 eenheidszondag 
 16 melania bridgedrive 
 29 samen de maaltijd delen 
apr 1 en2: meezingkoor fauré 

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 11 december t/m 
29 januari in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  

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 

zondag 18 december, Vierde Advent 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorgangers: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas MVR Bennekom 

zaterdag 24 december, Kerstavond 
19.00 uur:  woord- en communieviering m.m.v. 

kinderkoor EigenWijs 
voorganger: pastor Liesbeth ter Elst 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad 

Kerstavond: kerstviering voor het 
hele gezin 
Zaterdag 24 december om 19.00 uur 
is de kerstviering voor de kinderen. 
De viering wordt begeleid door het 
kinderkoor Eigenwijs. Ook dit jaar 
is er een mooi kerstspel te 
zien. We gaan kijken hoe 
kinderen uit 
verschillende landen de 
geboorte van het kindje 
Jezus vieren. Aan het 
einde van de viering is er 
voor alle kinderen 
beschuit met muisjes. 

zaterdag 24 december, Kerstnacht 
23.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd 

koor 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MOV Bolivia 

zondag 25 december, Eerste Kerstdag 

10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
ARSIS 

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

zaterdag 31 december, Oudjaar 
19.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

dameskoor 
voorganger: Ruud van der Linden 
collecte : geen 

zondag 1 januari 2017, Nieuwjaarsdag 
10.30 uur: woord en communieviering m.m.v. 

gelegenheidskoor 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vluchtelingen/Cordaid 

Nieuwjaarsreceptie 
De Locatieraad MVR nodigt U allen van harte uit 

voor onze Nieuwjaarsreceptie, die wordt 
gehouden op 

Zondag 1 januari 
aansluitend op de viering in onze kerk 

Graag willen wij met U het glas heffen op een 
voorspoedig jaar voor onze 

geloofsgemeenschap. 

zondag 8 januari, Doop van de Heer 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: pastor Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas MVR Bennekom 

zondag 15 januari, Eenheidszondag 
10.00 uur: Oecumenische viering in de 

Brinkstraatkerk  
voorgangers: pastor Ben Piepers, ds. Wouter Smit, 

ds. Agnes Gilles, Peter Samwel 

zondag 22 januari, 3de zondag door het jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd 

koor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: manege zonder drempels 

zondag 29 januari, 4de zondag door het jaar 
10.30 uur: Titusviering in Heelsum 
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Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 
Vieringen verzorgingshuis Machtella/Cornelie 
Iedere 2e zaterdag van de maand, s’middags om 
16.00 uur in verzorgingshuis Walraven. 

Rij- en assistentiediensten 
Coordinator A. Meijs, tel: 0318 418 273 
Nora Janssen, Siza Vossenhol, Johanniterlaan 6, 
6721 XZ Bennekom, tel. 0318 414 908, Nora zelf 
0318 415 381; Regiotaxi 0900 0276. 

dec 18 10.30u  Kroes 0318 418 002 
 25 10.30u Schrijver 0318 415 803 
jan 08 10.30u Meijs 0318 418 273 
 22 10.30u Schrijver 0318 415 803 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
dec 18 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
 25 10.30u De Groot 0318 417 355 
jan 08 10.30u Breteler 0317 415 588 
 22 10.30u De Vocht 0318 413 088 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
dec 18 10.30u Baks 0318 418 686 
 25 10.30u Meijs 0318 418 273 
jan 08 10.30u Schlepers 0318 416 304 
 22 10.30u Baks 0318 418 686 

De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
dec 11 10.30u van den Akker 0318 415 137 
 18 10.30u Kroes 0318 418 002 
 25 10.30u Appelman 0318 414 943 
jan 01 10.30u Roelofs 0318 420 382 
jan 01 10.30u van den Akker 0318 415 137 
 08 10.30u Meijs 0318 4 18 273 
 15 10.30u Appelman 0318 414 943 
 22 10.30u  v. Oostrum 0318 417 889 
 29 GEEN VIERING 

Mededelingen 
Verhuisd 
- Marian en Henk Hulsbosch: van Wilterdinkstraat 

5 Ede naar Keetmolenweg 31, 6711PH Ede, tel. 
0318 221 453 

- Koos van der Zalm: Pieter Pauw, Costerweg 75, 
6702AA Wageningen, afdeling 5, kamer 15 

 
 
 

Kerkbalans – Hoe gaat het in Bennekom? 
De locatieraad heeft zich verder verdiept in de Kerkbalans opbrengsten vanuit 
Bennekom en moet helaas constateren dat – in vergelijk met 2015 – zo’n 30% tot 
40% van de huishoudens dit jaar geen Kerkbalans heeft betaald. Dat vinden wij 
heel erg jammer. 

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.). Hoewel dit jaar het verzoek om Kerkbalans te betalen 
veranderd is – helaas geen persoonlijk contact meer aan de deur, en één vast 
banknummer – is er qua verdeling van de uitgaven niets veranderd. Het zou 
jammer zijn als u denkt dat uw bijdrage niet meer ten goede komt van Bennekom. 
Niets is minder waar. 

Het is voor ons allemaal belangrijk dat de geloofsgemeenschap Bennekom haar 
functie voor elkaar en voor de 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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In memoriam Loes Evelo - Dunselman 
Op 24 oktober overleed Loes Evelo op de leeftijd 
van 86 jaar. Loes was al jaren ziek en werd thuis 
liefdevol verzorgd en verpleegd. Zij werd geboren in 
den Helder in een gezin van 7 kinderen. Via de 
verkennerij introduceerde haar broer Gé Evelo. 
Loes en Gé werden verliefd , zij trouwden en kregen 
4 kinderen. 

Sprekend over hun moeder herinneren de kinderen 
haar als een sterke vrouw met een duidelijke 
mening, opgewekt, actief en met een positieve 
levenshouding. Ze was levenslustig en motiverend 
naar haar kinderen en kleinkinderen. Ze was 
zorgzaam, hartelijk en had veel over voor anderen. 
Ze hield van mooie bloemen en mooie kleding, die 
ze graag en kundig zelf maakte. Ze hield van bakken 
en koken en daarnaast was haar grote passie sport 
en zwemmen. Door vakanties op de Veluwe werd 
hun liefde voor deze streek geboren. Ze vestigden 
zich in Bennekom. Voor de geloofsgemeenschap 
was Loes jarenlang actief in het KVG., als lid en als 
voorzitster. 

Loes was een trouwe kerkgangster en haar motto 
was: Wij zijn in Gods' hand. Haar kinderen en 
kleinkinderen leefde zij vóór in deze geest. Enkele 
jaren geleden overleed Gé. Na een lang en gelukkig 
huwelijk bleef Loes alleen achter. Zij was moedig en 
droeg haar oude dag met berusting. 

Op 28 oktober vond de Eucharistieviering ten 
afscheid plaats. Pastoor Henri ten Have schetste 
haar geloof, naar aanleiding van de lezing van de 
Emmaüsgangers; een verhaal dat Loes vaak 
aanhaalde. Kinderen en kleinkinderen spraken over 
hun bijzondere moeder, oma. Na de viering deden 
we haar met alle aanwezigen uitgeleide vanaf het 
kerkplein. De klokken luidden haar uit. 's Middags 
vond de crematie plaats. 

Het was moeilijk om afscheid te nemen van deze 
moeder, deze oma. Moge zij zijn in Gods' hand. 

Terugblik ochtend seniorenpastoraat 
Op de ochtend van 8 november 2016 kwamen 32 
senioren naar de torenzaal van onze geloofs-
gemeenschap. Lekker warm en de koffie en thee 
stonden klaar. Het is altijd mooi om te zien hoe 
mensen elkaar begroeten en soms als ze de sticker 
met de naam lezen: o, ja ben jij dat, weet je nog……. 
Er ontstaan dan leuke gesprekken en er zijn vele 
herkenningspunten. Een van de “doelen” van deze 
ochtend. 

Pastor Hans Lammers was uitgenodigd om te 
spreken over Oase Oosterbeek. Hij heeft hier 

verteld wat hem bewogen heeft om zich in te 
zetten voor mensen. Het geven van aandacht aan 
hen die het nodig hebben. In de huidige tijd is 
vanuit de kerk, de parochie, te weinig ruimte om die 
aandacht te geven aan mensen die het nodig 
hebben. De doelstelling van de stichting Oase 
Oosterbeek is het realiseren van een laag-
drempelige ontmoetingsplek voor mensen uit 
Oosterbeek en omgeving waar zij tot zichzelf 
kunnen komen, stilte of rust kunnen vinden, zaken 
op een rij kunnen zetten, inspiratie kunnen opdoen 
en bemoedigd en geholpen kunnen worden. Een 
heel goede instelling beamen de geïnteresseerde 
toehoorders. Om dit in stand te houden gaf Hans de 
mogelijkheid deze stichting financieel te steunen 
d.m.v. het invullen van een inschrijfformulier. Voor 
de mensen die vergeten zijn dit mee te nemen: 
Stichting Oase Oosterbeek NL52 RABO 0191 8770 
50. 

Na afloop van deze ochtend heeft iedereen genoten 
van een heerlijke lunch klaargemaakt door Guus 
Mosch, Agnes Gielink, Marian Hulsbosch en 
Marianne van Oostrum. 

Werkgroep seniorenpastoraat 
Mieke de Heij, Brigit Kaptein, Marianne Thie en 

Marian Bolscher 

Samen de maaltijd delen 
Na de zeer geslaagde 
gezamenlijke maaltijd op de 
vijfde zondag van oktober, komt 
hierop een vervolg op de vijfde 
zondag van januari, te weten de 
29ste. Er is dan geen viering in 
onze kerk, maar naast de 
centrale Titus Brandsma-viering in Heelsum kunt u 
deze zondag weer deelnemen aan een meditatief 
moment (16.30 uur) en de gezamenlijke maaltijd 
(17.00 uur) in Bennekom. 

Kookgroep Het Heilige Boontje bereidt voor u dan 
een 3-gangenmenu om van te genieten! Voor 
29 januari staat een geurige rijstmaaltijd gepland 
mèt voor- en nagerecht, 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 
en eventuele dieetwensen uiterlijk 15 januari bij 
Hermine (wilmink@planet.nl). Het maximale aantal 
deelnemers is 40. We zien u graag bij ons aan tafel! 
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Vijfde zondag, 30 oktober 2016 
 Titusviering 

 Presentatie van Pater Aristoteles 

 Bisschoppelijk vicaris Pauw 

 Meditatieviering in Bennekom MVR 

 Presentatie en geslaagde eerste proef van 
“Het Heilig Boontje” 

Te veel voor één dag lijkt het zo, maar toch……… 

We vetrekken al zeer op tijd naar Wageningen, 
zodat we in ieder geval een parkeerplaatsje kunnen 
vinden en de tentoonstelling kunnen bezoeken. Op 
initiatief van de jaarthemagroep is onder het motto 
“Wat raakt verbindt” een prachtige expositie 
ingericht. Kunst uit alle locaties; ook Bennekomse 
kunstenaars hebben verdienstelijk werk aange-
leverd. Prachtig! 

Om half elf begint de Eucharistieviering. In het 
Nederlands, met medewerking van het (jongeren-) 
koor JKA. Het is een bijzondere dag, want Pater 
Aristoteles zal worden “gepresenteerd”. Daarom is 
Bisschoppelijk vicaris Pauw aanwezig. We luisteren 
naar de mooie lezing van de kleine Zacheus in de 
boom. De woorden van de vicaris die een 
vergelijking maakt tussen Zacheus en Pater 
Aristoteles: klein van stuk, maar groot in geloof. We 
luisteren naar de mooie met geestdrift gezongen 
liederen en proberen de steeds herhaalde refreinen 
mee te zingen. We luisteren naar de aflegging van 
de ambtseed door Pater Aristoteles en het ontroert 
me als die “klein/grote” man zijn dankwoord 
uitspreekt. Hij krijgt terecht een hartelijk applaus. 
Ook het koor krijgt applaus; dit verwondert me. 
Maar naast me zit een vader van een van de 
koorleden. Trots vertelt hij me dat het koor van zijn 
dochter altijd applaus krijgt. 

Dan weer naar Bennekom, waar we om half vijf een 
meditatief samenzijn hebben met daarna een 
gezamenlijke maaltijd. Zo’n dertig mensen zijn 
aanwezig bij de meditatie. Met name ontbreken zij 
die met moeite naar de kerk kunnen komen niet. 
Mooi dat zij extra genodigd zijn en dat ze zijn 
opgehaald. We luisteren naar mooie gebeden, 
pianomuziek, vertrouwde en nieuwe liederen op CD 
en naar prachtig gekozen gedichten. En …. we zijn 
stil, we proberen wat we horen tot ons door te 
laten dringen, we denken na over hoe God ook in 
ons leven manifest was en is. Hierover kunnen we 
dan verder praten tijdens de maaltijd. 

Intussen dringen de geuren van vers bereid eten 
door. In de parochiezaal zijn de tafels gezellig 
gedekt voor maar liefst 39 deelnemers. We 

vernemen dat in de afgelopen weken een nieuwe 
vrijwilligersgroep is ontstaan: een kookgroep met 
de toepasselijke naam: Het Heilig Boontje. 

 

Een artistieke verbeelding van het heilig boontje 
hangt voorin, boven de tafel waarop de heerlijke 
spijzen op temperatuur worden gehouden. Een 
toepasselijke herfstmaaltijd wordt geserveerd: 
pompoen soep, hachee, rode kool met appel, 
gekookte aardappelen en als toetje griesmeel-
pudding. Tot slot: koffie met chocoladeboontjes. 

De sfeer is voortreffelijk, we zien mensen genieten 
van het “met elkaar” eten, met elkaar praten. En 
inderdaad hoor ik dat mensen gevolg geven aan het 
met elkaar uitwisselen van de ‘opdracht’ Hoe was 
God manifest in mijn leven. Dat deze middag ook 
wat dit betreft geslaagd is, daar ben ik zeker van! 
Het heilig boontje krijgt een welgemeend applaus. 
Om acht uur is het afgelopen. Wat over is van de 
maaltijd vindt een dankbare bestemming. De 
deelnemers gaan naar huis en sommigen worden 
weer thuis gebracht. Het heilig boontje ruimt de 
zaal op. De afwas wordt gedaan en wordt 
gedeeltelijk mee naar huis genomen. Om 20.30 uur 
is ook deze klus geklaard en keren ook de laatsten 
tevreden naar huis. 

Een activiteit om te herhalen? Zeker!! De voor-
bereidingen zijn al genomen voor volgende 5e 
zondag, 29 januari 2017: 16.30 uur meditatief 
samenzijn, 17.00 uur samen eten. 

Riet Kroes 
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Onze Vaders 
Vanaf 27 november bidden we een nieuw Onze 
Vader in de liturgie, zowel in Nederland als in 
Vlaanderen: 

Onze Vader, die in de Hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Rijk kome, 
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Amen. 

Deze tekst is niet gelijk aan die van de protestantse 
kerken. Door de Raad van Kerken in Nederland is 
voorgesteld om in oecumenische vieringen het 
Onze Vader in De Nieuwe Bijbelvertaling te 
gebruiken: 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
[Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.] 
Amen. 

Eenheidszondag op 15 januari 2017 

 

Elk jaar in januari is er tijdens de gebedsweek een 
eenheidszondag georganiseerd door de Raad van  
 

Kerken. In Bennekom is er op 15 januari om 10 uur 
een gezamenlijke dienst in de Brinkstraatkerk met 
de Vrijzinnigen, Katholieken, en de Protestante Kerk 
Nederland van de Gereformeerden en Hervormden. 

Dit jaar is het thema: Jouw hand, mijn glimlach. Het 
staat in het teken van de verzoening en we blikken 
terug op 500 jaar reformatie. De liturgie die 
wereldwijd gevolgd wordt is uitgebracht door het 
Vaticaan en de Wereldraad. 

Het R.K. gemengd koor o.l.v. Rineke Hoens zingt en 
ondersteunt de gemeentezang. De voorgangers zijn: 
Wouter Smit en Agnes Gilles voor de PKN, Peter 
Samwel voor de Vrijzinnigen en Ben Piepers voor de 
Katholieken. 

 

Gezellige avond werkgroep 
gezinsviering 

 
 

Op vrijdagavond 14 oktober hebben we met een 
etentje 'American Style', met de ouders en de 
kinderen van de werkgroep gezinsviering, een 
gezellige start van de herfstvakantie gevierd! 
Iedereen had iets lekkers meegenomen en zowel de 
kinderen als de ouders hebben heerlijk gegeten van 
warme (hamburgers) en koude lekkernijen (rijst met 
kip en salades). Als toetje mochten de kinderen 
marshmallows roosteren boven een vuurkorf en 
hebben ze lekker pannenkoeken gegeten. Leuk om 
elkaar eens even te spreken en te horen wat de 
vakantieplannen waren. De kinderen hebben 
genoten en wij ook! 

Namens de werkgroep gezinsviering, 
Miranda en Marieke 
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Themaweek Alexanderschool: 'Waar 
geloof jij in?' 
In de week van 31 oktober tot en met zondag 
6 november hebben de kinderen op de 
Alexanderschool met elkaar gesproken over: 'Waar 
geloof jij in?'. Dit was het thema van de themaweek 
over geloven. Op maandag werden de 7 kaarsen 
van de Menora aangestoken onder begeleiding van 
pastor Hans Lucassen. 

De kinderen in de onderbouw (groep 1-3) zijn op 
excursie geweest naar de Maria Virgo Regina kerk. 
De groepen 4 en 5 waren van harte welkom in de 
Brinkstraatkerk. De groepen 6-7 en 8 zijn naar 
museum Orientalis in Nijmegen geweest en de 
groepen 7 en 8 zijn naar de Turkse Moskee in Ede 
geweest waar ze ook het gebed mochten bijwonen. 
Kortom, het was een inspirerende week waarin 
verschillende religies aan bod kwamen om er kennis 
van te nemen en daardoor meer begrip en respect 
voor elkaar en elkaars geloof te krijgen. 

 

Als afsluiting was er de Alexanderviering in de kerk 
op zondag 6 november. Er waren ontzettend veel 
kinderen met hun ouders en leerkrachten naar de 
kerk gekomen en het kinderkoor zong prachtige 
liedjes die meegezongen konden worden. Vanuit de 
verschillende groepen kwamen er kinderen naar 
voren die samen een lied zongen, iets vertelden 
over de themaweek en groep 6 deelde 
gelukspoppetjes uit met een wens/spreuk eraan 
gehangen. Ook was de kerk prachtig versierd met 
knutsel- en schilderwerk en gedichten van de 
kinderen. De collecte werd gehouden voor de 
speelgoedbank in Wageningen en de opbrengst was 
€ 260 euro! Een fantastisch bedrag! Een hele 
bijzondere afsluiting van een speciale week!  

Marieke Kok, namens de werkgroep Identiteit 
Alexanderschool 

Een mooie Sint Maarten optocht 
Afgelopen 11 november was het weer zover. De 
Sint Maarten lampionnen optocht. Het weer was 
goed en de mooi verlichte kerk zat stampvol 
kinderen om nog even de liedjes te oefenen. 

Na het oefenen, trok de lange 
stoet kinderen en hun ouders 
achter Sint Maarten te paard 
en zijn ridders aan, door de 
straten van Bennekom. Het 

was een hele lange stoet kinderen, die vrolijk 
zingend met hun mooi verlichte (zelfgemaakte) 
lampionnetjes achterelkaar liepen. Bij het Papenpad 
hadden we mooi uitzicht op de fakkels en de 
vuurkorven naast de poort van Amiens. Daar werd 
het verhaal van Sint Maarten nagespeeld. Na afloop 
werden er pannenkoeken in de vorm van de mantel 
van Sint Maarten uitgedeeld. Deze werden vrolijk 
gedeeld met een ander naar het voorbeeld van Sint 
Maarten. 

Al met al dus een zeer geslaagde tocht. De 
werkgroep gezinsviering wil graag alle vrijwilligers 
bedanken, die hier aan hebben bijgedragen en 
natuurlijk ook alle enthousiaste lopers! Tot volgend 
jaar! 

Kort verslag MVR locatieraad 
Advent is begonnen en we bereiden ons lang-
zamerhand voor op de kersttijd. Nu zijn de dagen 
nog donker, maar een mooie tijd komt eraan. Een 
Licht is geboren. Een tijd dat we even bij kunnen 
komen van alle gebeurtenissen, een stukje 
bezinning over wat geweest is en wat nog komen 
gaat. Zoals: 

1. Volgend jaar bestaat onze MVR parochie 60 jaar; 
reden voor een feestje. De jubileum commissie 
bestaande uit Leo van Broekhoven, Stef Gielen, 
René Wijngaard, Viviane Ampt en Peter 
Wijngaard is al druk aan de slag. En ik kan uit 
betrouwbare bron vermelden dat het een heel 
mooi programma gaat worden. We houden u op 
de hoogte. 

2. Het Parochiebestuur is nog steeds druk op zoek 
naar personen die het centrale 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. 

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

De MVR locatieraad 
 

Jezus deelt in de gebrokenheid 
van ons menselijk bestaan: 

“Het licht schijnt in de duisternis” 
Joh. 1, 5 

De locatieraad en pastoraatsgroep wensen U: 
 

Zalig Kerstfeest 
 en een Gelukkig Nieuwjaar 
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Collecteopbrengsten oktober en 
november 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte 
of opmerking 

9 okt 94,72 94,10 Caritas Bennekom 

16 okt 92,02 151,42 Voedselbank Ede 

23 okt 136,56 193,80 
Missio 

Wereldmissiedag 

28 okt 164,90  uitvaart 

6 nov 146,82 260,80 
Speelgoedbank 

Wageningen 

13 nov 93,95 93,84 
Nationale Jongeren 
Collecte (Bisdom) 

20 nov 122,35 133,09 Caritas Bennekom 

27 nov 176,20 293,90 Mercy Ships 

Totaal 1027,52 1220,95  

Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- De collecte op 11 december is bestemd voor de 

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

- Op 18 december is de collecteopbrengst bestemd 
voor Caritas. 

- Op kerstavond 24 december collecteren we in de 
1ste viering voor Solidaridad. Solidaridad richt zich 
vooral op Zuid Amerika en werkt samen met 
initiatiefrijke boeren en arbeiders aan de verduur-
zaming van hun werk. Zo verdienen zij meer, met 
minder schade voor mens en milieu. 

- In de nachtmis op kerstavond is het collecte doel 
voor het MOV Bennekom project voor de 
straatkinderen in Bolivia 

- In de viering van Kerst op zondagmorgen 25 
december is de collecte bestemd voor Solidaridad 

- Op zondagmorgen 1 januari is de collecte bestemd 
voor vluchtelingen projecten in het Midden-
Oosten van Cordaid 

- Op 8 januari collecteren we voor Caritas 
Bennekom 

- Op 15 januari is er en oecumenische viering in de 
Brinkstraatkerk, er wordt dan gecollecteerd voor 
World Servants Malawi. Sinds 2005 werkt World 
Servants in Malawi samen met de Presbyteriaanse 
kerk aan de verbetering van het onderwijs. In het 
noordelijke deel van Malawi zijn veel kleine 
plattelandsgemeentes waar behoefte is aan onder 
andere goede schoolgebouwen. 

- Op 22 januari is de collecte bestemd voor Manege 
zonder Drempels. De Manege zonder Drempels 
verzorgt sinds 1986 huifbedrijden voor kinderen 
en volwassenen met Ernstige Meervoudige 
Beperkingen. 

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

De werkgroepen – Parochiewacht 
Met regelmaat zal er in het NieuwSBlad een kort 
stukje komen van elke werkgroep, zoals voorgesteld 
door de Toekomstgroep MVR: “Aanwezig zijn in 
woorden”. Nu is de parochiewacht aan de beurt. 

Parochiewacht 
Iedere morgen is er in de Maria Virgo Regina kerk 
de mogelijkheid om een kopje koffie te komen 
drinken in de Torenzaal. Er is gelegenheid om een 
kaarsje op te steken bij Maria en even te bidden. 
Vaak komt er iemand langs die een boodschap 
heeft of een misintentie wil opgeven. De groep 
bestaat uit 15 personen. Je komt dus 1 maal in de 3 
weken aan de beurt en het is van 10.30 tot 11.30 
uur. Één keer per jaar komt de groep bij elkaar om 
elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

Wijkcontactpersoon, iets voor U???? 
Wat u moet weten over onze wijkcontactpersonen 
in de 21 wijken. Wat wordt van een wijkcontact-
persoon verwacht? 

Op dit moment hebben we 16 wijkcontactpersonen. 
Een aantal wijken (4) zitten zonder wijkcontact-
persoon; 2 wijkcontactpersonen hebben 2 wijken; 
2 wijkcontactpersonen hebben samen 1 wijk. De 
coördinator, Marian Bolscher, neemt de taken waar 
in die wijken die zonder wijkcontactpersoon zitten. 

Van uw wijkcontactpersoon zult u voor de kerst-
dagen de kerstkaart van onze geloofsgemeenschap 
ontvangen. Zij brengen ook de kerstattenties en 
paasattenties rond. Een aantal wijkcontactpersonen 
bezorgt het parochieblad. Alle wijkcontactpersonen 
sturen overlijdens berichten rond of bezorgen deze. 
Ze gaan op bezoek met een bloemetje en 
informatie over de geloofsgemeenschap bij nieuwe 
parochianen. Een bloemetje wordt bezorgd als 
iemand 75, 80, 85, 90 of 95 jaar is geworden. Als 
belangrijke momenten, geboorte, doop, eerste 
communie, vormsel, huwelijk, overlijden, in het 
leven plaatsvinden, en wij daarvan op de hoogte 
zijn, wordt daar aandacht aan geschonken d.m.v. 
een bezoekje, een kaart, een attentie. Uitnodi-
gingen voor het seniorenpastroaat en de allerzielen-
viering bezorgen. Iedere wijkcontactpersoon mag 
hier vorm aan geven op zijn/haar eigen manier. 
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Bovenstaande ziet er uit als een tijdrovend vrij-
willigerswerk. Dat is niet zo: in het jaarlijks overleg 
geven ze aan hooguit 1 uurtje per maand, maar 
meestal is het minder. 

Als coördinator ben ik toch op zoek naar 4 nieuwe 
wijkcontactpersonen: 
Wijk 3: Breehoven, Groenestraat, Hofrustlaan, 

Wildekamp ............................ (26 adressen) 
Wijk 6: Bakkerstraat, Brinkstraat, een deel 

Commandeursweg, Dorpsstraat, Edese-
weg, Hogeweg, Kerkstraat, Krulweg, Linde-
laan, Molenstraat, Schapenoordseweg, 
Veenderweg .......................... (23 adressen) 

Wijk 7: Brinkerpad, Brinkstraat, Gasthuisbouwing, 
Haldereng, Halderweg, Janstraat, van 
Hoffenlaan ............................. (18 adressen) 

Wijk 19: Wageningen Hoog: de Vrieslaan, Heimans-
laan, Hollandseweg, Marterlaan, Otter-
laan, Thijsselaan .................... (13 adressen) 

Informeer eens bij Agnes Gielink, Karen Vermeulen, 
Don Barten, Els Wouters, Gerda de Vocht, Margot 
Keurentjes, Aad van Wijk, Carolien Greijdanus, 
Dianne Somhorst, Gertrud van Uhm, Herman van de 
Akker, Marian Bolscher, Marianne Thie, Gilles Ampt 
en Marianne van Oostrum. 

Cooördinator wijkcontactpersonen Marian Bolscher, 
0318 417 237, mgbolscher@hotmail.com 

Iets voor U? 
Bedankt! 
Als je na een viering naar huis 
gaat, is het altijd fijn als “de 
boodschap van de viering” in 
heldere taal is verwoord zodat je 
in je eigen woorden kunt zeggen 
waar het om gaat. Riet Kroes: 
heel wat keren heb je dit voor 
de zondagsvieringen voorbereid en met ons 
gedeeld. Je stopt nu met de vieringen op de 
zondagen. Bedankt voor al je inzet en zorgvuldig 
gekozen woorden. 

Gerda Rijsemus. Waar zijn we zonder de (h)eerlijke 
koffie na de viering?! Heel erg bedankt voor je lange 
en zeer hulpvaardige “diensttijd”! Joke Boers heeft 
je taak overgenomen. 

Oproep 
Wie wil een ander graag blij maken? Jij?! Kijk dan 
snel naar de oproep voor wijkcontactpersonen van 
Marian Bolscher elders in dit blad! 

Werkgroep Vrijwilligers (Marian Bolscher, Truus 
Appelman, José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 

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 
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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. 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Woensdag 26 oktober – De koffieochtend was 
ditmaal in restaurant Campman. Er waren 22 dames 
en er was heerlijk gebak bij de koffie. Het was een 
supergezellige ochtend. 
Maandag 7 november – Er waren zo’n 41 mensen 
bij de lezing over de liederencyclus van “Die 
Winterreise” van Franz Schubert (1797-1828). De 
heer Richard Bakker geeft de lezing over de 24 
liederen van deze cyclus aan de hand van 24 
schilderijen door de heer Bakker zelf geschilderd. 
De liederen van Schubert zijn geïnspireerd op 
gedichten van Wilhelm Muller (1794-1827), een 
bekende dichter uit de tijd van Schubert, uit de tijd 
van de romantiek. In deze liederencyclus geeft 

Schubert uiting aan de gevoelens van de zoekende, 
de lijdende mens, teleurgesteld in de medemens. 
Een beetje een misantroop zou je de Wandelende 
Zwerver kunnen noemen. De stemming in de 
liederen is somber, waarbij de persoon van “Der 
Wanderer” ook voortdurend terugblikt op zijn 
verloren liefde en geluk. “Als vreemde kwam ik, 
geluk lachte mij tegemoet, maar als verstotene 
verlaat ik het dorp weer”. Hij laat alles achter om te 
zwerven door het koude, desolate, winterse land-
schap, moederziel alleen. Af en toe blaffen de 
honden, er vliegt een kraai met hem mee voor een 
tijd. Geen thuis in een menselijke gemeenschap, die 
warmte uitstraalt en waar samenwerking hoog in 
het vaandel staat, de utopie? De mens, Schubert 
zelf incluis, is ontgoocheld, teleurgesteld in mensen 
en de liefde. Zelfs God laat zich niet vinden op deze 
onherbergzame aarde. Er is een doodsverlangen in 
deze “buitenstaander”, altijd op zoek naar ... ja wat 
of … wie? De schilderijen gaven goed uiting aan de 
24 gedichten, liederen, waarvan de heer Bakker er 
zelf een zong, begeleid door Anki Rijpma; en wel het 
laatste lied van de cyclus, nl. “Der Leiermann”, de 
man met de draailier, die eenzaam, blootvoets 
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muziek staat te maken, door niemand gezien en 
gewaardeerd. Zal ik met u meegaan?, vraagt “der 
Wanderer”. 
Maandag 28 november, Sinterklaasavond. Er 
waren maar liefst 37 mensen, waarvan een heer, 
niet Sint Nicolaas en ook niet Zwarte Piet. Maar… 

Het zou de Sint plezieren 
met de dames van het K.V.G. 

zijn verjaardag alvast te vieren. 
Op zo’n slordige 1000 jaar 

Vindt hij 8 dagen vroeger een mooi gebaar. 
De zak zit nu mudvol cadeaus 

Daar kan wel wat af voor deze “damessoos”. 
Een wonderdoener is hij dat weten wij 

Een ieder ziet hij graag blij. 
Daarom drinken wij samen een glaasje 

Dat hij er nog 1000 jaren bij mag krijgen 
dit drukke baas-je. 

Wij krijgen deze avond ook nog een lezing van 
mevr. O. de Boer: “Oh kom er eens kijken, proeven 
en luisteren”. Het was een grandioze lezing. 
Mevrouw Olga de Boer vertelde een verhaal van 
Klaas, het is nog nooit zo muisstil geweest. 
Tussendoor hebben we gezongen en dan weer 
ademloos geluisterd. Om 22.00 uur ging iedereen 
voldaan en met pakje de vrieskou weer in. Dag 
Sinterklaasje daag, daag, daag, daag Zwarte Piet… 
Wat er te gebeuren staat 
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 
een kerstkaart met wens mee te nemen voor 
iemand en deze in de mand die u bij de voordeur 
van Ericapark ziet staan te leggen. De kerstavond 
wordt gevierd in ”het Ericapark”, ook aan de 
Heelsumseweg, zoals onze kerk. Ericapark ligt op 
loopafstand van onze kerk en u kunt dan ook prima 
op ons kerkplein parkeren. Zo nodig kunt u wel 
iemand met de auto afzetten bij de voordeur van 
Ericapark, om vervolgens op ons kerkplein te 
parkeren. 
Maandag 9 januari, Nieuwjaarsmiddag in onze 
parochiezaal start om 14.00 uur (koffie staat klaar 
vanaf 13.30 uur) met een lezing over “De kleuren in 
het leven van Marc Chagall” door Ben Piepers. 
Anders dan in jullie programmaboekje is niet pater 
Hans Koenen degene, die de lezing geeft, maar Ben 
Piepers. Voor pater Hans Koenen werd het toch te 
veel. Fijn, dat Ben Piepers nu een lezing over 
Chagall gaat geven. 
Maandag 6 februari, creatieve middag. In ons 
parochiezaaltje staat de koffie klaar om 13.30 uur, 
aanvang om 14.00 uur. We gaan iets moois maken. 

Wij wensen u allen mooie inspirerende feestdagen, 
een Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar. 

Namens het bestuur, uw voorzitter Gea Kleipool 

Volkskerstzang op 18 december 
met het Edes orkest in Bennekom 

De Raad van Kerken organiseert ook dit jaar weer 
de Volkskerstzang op 18 december om 18.30 uur in 
de Oude of Alexander kerk van Bennekom met 
teksten en liederen. De Volkskerstzang valt samen 
met de avonddienst. Ds. Anne Verbaan heeft er een 
korte overdenking. Het thema van de volkskerst-
zangavond is: “Uit de schaduw naar het licht”. 

We zingen samen veel bekende kerstliederen die 
begeleid worden door het Edes orkest onder leiding 
van Madeleine Boertje. Het Edes orkest speelt 
vooraf een potpourri van kerstliederen en na afloop 
Rosalind in the forest of Arden van Alfred Reed. De 
Volkskerstzang is een mooi en sfeervol samenzijn 
met luisteren naar de mooie kerstmuziek en veel 
samen zingen. 

COV-Bennekom zingt Bach’s 
Weihnachtsoratorium 
Johann Sebastian Bach schreef het Weihnachts-
oratorium (BWV 248) voor de periode van Kerst 
1734 tot en met Driekoningen 1735. Dit grote 
oratoriumwerk bestaat uit zes afzonderlijke, maar 
inhoudelijk verbonden delen, soms aangeduid als 
cantates. De teksten zijn ontleend aan de evange-
liën naar Lucas en Matteüs en deze teksten werden 
waarschijnlijk geschreven door librettist Picander. 
De eerste uitvoeringen vonden op verschillende 
dagen plaats in de St. Thomaskirche en in de St. 
Nicholaikirche, de twee belangrijkste kerken van 
Leipzig, waar Bach cantor was. 

De COV-Bennekom heeft met veel enthousiasme 
vier delen, namelijk deel 1, 3, 5 en 6, van het 
Weihnachtsoratorium ingestudeerd. Dit gebeurde 
aanvankelijk onder de deskundige leiding van Mark 
Lippe, die tien jaar onze dirigent was maar sinds 
augustus elders op de dinsdagavonden “de baton 
zwaait”. Per 1 oktober 2016 is zijn taak overge-
nomen door dirigent Hans de Wilde. Hij heeft in de 
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laatste maanden “de puntjes op de i” gezet! Dick 
Meijer, onze pianist en repetitor, heeft gezorgd 
voor de soepele overgang. Er is door iedereen hard 
gewerkt en het belooft een mooi concert te 
worden. Rob Brouwer, Scott Wellstead en Titia van 
Heyst zullen net als bij het vorige concert van de 
COV ook nu weer solisten zijn. Tobias Segura 
Peralta zal deze avond voor het eerst als solist bij 
een uitvoering van de COV optreden. 

Wij zijn blij met het aantal in het afgelopen jaar 
aangetreden nieuwe leden, evenals met de project-
leden die speciaal dit muziekstuk met ons mee-
zingen. Nieuwe zangers (vooral) en zangeressen zijn 
nog steeds van harte welkom om onze gelederen te 
komen versterken! 

Clasien Lever - de Vries 
 
Locatie: Brinkstraatkerk, Bennekom 
Datum: vrijdag 16 december; kerk open vanaf 

19.30u, aanvang concert 20.00u 
Kaarten: inclusief programmaboekje en koffie/thee 

€ 27,50 (CJP € 17,50); verkrijgbaar bij 
Boekhandel Novita, Dorpsstraat 41 
Bennekom, via covbennekom@gmail.com, 
via de leden, of aan de zaal 

Melania BridgeDrive 

 

Op maandag 16 januari 2017 wordt in onze 
parochiezaaltjes de jaarlijkse BridgeDrive gehouden 
ten bate van Melania. Melania steunt financieel 
vrouwenprojecten voor 1, 2, of 3 jaar. Daarna zijn 
deze vrouwengroepen in staat om zelf verder te 
gaan. 

Kosten: € 15 per paar. 
Start: maandag 16 januari 2017 om 19.30 uur. 

De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Plaats: Katholieke kerk, Heelsumseweg 3. 
Opgave: Ine Nelissen 0318 413 455 

inenelissen@vodafonethuis.nl 
 Marian Bolscher 0318 417 237 

mgbolscher@hotmail.com 

Meezingkoor voor uitvoering van 
Gabriel Fauré 

een unieke kans! 

 

Op zondag 2 april 2017 wordt Messe Basse en 
Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré 
uitgevoerd door gemengd koor en orgel in een 
dienst van een Bennekomse kerk die aangesloten is 
bij de Raad van Kerken. 

Op zaterdag 1 april kunt u hiervoor de hele dag 
meezingen om te oefenen in het scratchkoor van 
het R.K. koor onder leiding van dirigent Rineke 
Hoens. Misschien luistert u regelmatig naar de 
prachtige muziek van Fauré. Nu biedt de Raad van 
Kerken Bennekom u de unieke kans om zijn muziek 
te zingen! Het koor heeft het reeds ingestudeerd en 
u zingt het dan gemakkelijk mee en dat is een 
heerlijk gevoel. 

Dirigent Rineke Hoens heeft al ervaring met dit 
soort projecten, Zo hebben wij met haar al het 
Stabat Mater van J. Rheinberger uitgevoerd en de 
Mattheus Passie van H.Schütz. 

Vanaf 19 januari 2017 gaan wij eenmaal per twee 
weken met een basiskoor repeteren op de 
donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Als u 
hieraan wilt meedoen dan bedragen de kosten incl. 
partituur € 20 p.p. Komt u alleen op de scratchdag 
dan betaalt u € 15 p.p.. Dit is incl. partituur en koffie 
en/of thee. U verzorgt zelf uw lunch. 

G. Fauré.( 1845-1924) was één van de belangrijkste 
Franse componisten van zijn generatie. Fauré is 
bekend om zijn pianomuziek, kamermuziek en 
liederen. Tevens heeft hij de Franse religieuze 
muziek vernieuwd. Fauré studeerde aan de 
kerkmuziekschool van Louis Niedermeyer in Parijs, 
waarna hij organist werd, eerst in Rennes en later in 
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verscheidene Parijse kerken. In zijn composities 
zocht hij naar een evenwicht tussen romantische 
gevoeligheid en strenge compositieregels om te 
komen tot een eigen stijl, een compromis tussen 
muzikale taal en vormgeving. Zijn muziek is vooral 
ingetogen en fijnzinnig Hij schreef vooral voor 
kleine bezettingen. 

Houdt u van zingen en wilt u ook eens in een 
concert meezingen? U kunt u zich opgeven bij 
Janneke Postma, janneke59postma@gmail.com. 

 

Kerststallenexpositie in Amersfoort 

Al ruim drie decennia wordt in december in de Sint 
Ansfriduskerk te Amersfoort de Internationale 
Kerststallenexpositie georganiseerd. Deze kerk is 
gebouwd in neogotische stijl en geeft daardoor de 
tentoonstelling een bijzondere sfeer. Mede daarom 
bezoeken vele mensen uit heel Nederland jaarlijks 
deze expositie. De tentoonstelling wordt gehouden 
van vrijdag 9 t/m zondag 18 december 2016. 
Gedurende deze periode zijn ongeveer 250 
kerststallen en kerstgroepen te zien uit meer dan 60 
landen. In de weekenden en in de avonduren 
zorgen diverse koren voor een gevarieerde vocale 
omlijsting van deze expositie. De totale netto 
opbrengst van de tentoonstelling gaat elk jaar naar 
een goed doel. Vorig jaar was dat de Stichting 
Leergeld Amersfoort. 

Op een zaterdag tijdens de tentoonstelling vindt om 
19.30 uur een kerstconcert plaats. De kerk is open 
vanaf 19.00 uur. De openingstijden van de expositie 
zijn te vinden op: www.sintansfridus.nl, ga naar 
Evenementen, Kerststallententoonstelling. 

(Uit: Parochiebladenservice december) 

Kerstpakketten Actie Uitgeprocedeerde 
Asielzoekers Wageningen 
In Wageningen e.o. staan zo’n 15 alleenstaanden en 
4 gezinnen met kinderen op straat zonder verdere 
middelen van bestaan. Deze mensen met ieder een 
complex verhaal zijn asielzoekers die geen 
aanspraak kunnen maken op opvang door de 
overheid doordat ze in eerste instantie afgewezen 
zijn voor een verblijfsvergunning. Ze wachten op 
afhandeling van hun procedure of bereiden zich 
voor op terugkeer naar hun land van herkomst. Om 
te voorkomen dat zij in deze periode op straat 
zwerven biedt stichting Vluchteling Onder Dak 
(VOD) in de regio Wageningen op bescheiden wijze 
hulp en opvang. De VOD biedt hun cliënten 
praktische, emotionele en juridische hulp en voor 
zover mogelijk onderdak en leefgeld. Samen met de 
cliënt wordt gewerkt aan een toekomstperspectief 
in Nederland of elders. Het vinden van oplossingen 
is soms een jarenlang traject maar niet tevergeefs; 
in de afgelopen drie jaar kregen 30% van de 
cliënten alsnog een verblijfsvergunning en zijn 
meerdere cliënten begeleid bij hun terugkeer. 

Het is ontzettend moeilijk om 
hoop te houden in een situatie 
van grote onzekerheid waarop 
het lijkt alsof je niet gezien 
wordt als mens. Om in deze 
donkere dagen toch een klein 
lichtpuntje te brengen wordt er 
rond kerst een bijeenkomst 
georganiseerd voor de cliënten 
waarbij kerstpakketten worden 
uitgedeeld met eerste levensbehoeften. U kunt 
helpen door een gift over te maken op 
rekeningnummer NL 82 INGB 0007 5346 68 ten 
name van Fonds Vluchteling Onder Dak. De 
opbrengsten worden gebruikt om het kerstpakket 
samen te stellen. Wat rest gaat naar de reguliere 
werkzaamheden van de VOD. Alle bijdragen zijn dus 
van harte welkom! 

Stichting Vluchteling Onder Dak, 0317 450 140, 
info@vodwageningen.nl, www.vodwageningen.nl/ 
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 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Wat me bezig houdt 
De dag begint zonnig 
Het is zondagmiddag. De zon staat laag en werpt 
zijn laatste stralen van de dag bijna horizontaal over 
mijn bureau; meer hinderlijk dan dat ze mijn 
schrijfwerk verlichten. Maar een impuls om het 
gordijn te sluiten onderdruk ik om de al zo korte 
winterse dag niet nog meer te bekorten. 
Het ‘nieuwe’ Onze Vader 
Vanmorgen, bij binnenkomst in de kerk kregen we 
een handige bladwijzer uitgereikt. Toen ik aan het 
half duister van de kerk gewend was zag ik dat het 
de nieuwe tekst van het Onze Vader was. De tekst 
waaraan ik van jongs af aan gewend ben, is 
vervangen door een meer letterlijke vertaling van 
het Latijnse Pater Noster. We zullen nu weer onze 
eigen betekenis aan de bisschoppelijke vertaling 
moeten leren geven. De bladwijzer vermeldt nog 
dat de vertaling is vastgesteld door de bisschoppen 
van Nederland en Vlaanderen. Geven de bisschop-
pen blijk van een vooruitziende blik op een 
toekomstig beleid, vraagt zij met wie ik mijn leven 
delen mag, zich af. Zal in een verder krimpende kerk 
na het aantal parochies ook het aantal bisdommen, 
niet alleen van de Nederlandse Kerkprovincie, maar 
van het hele Nederlandse taalgebied, verdicht 
moeten worden? De Kerk is als de kaars op de 
adventskrans van vanmorgen, die niet branden wou 
en waarvoor de koster met zijn aanmaakstok moest 
terugkeren. De eerste keer haalde het aarzelende 
vlammetje het niet. Het vroeg om een nieuwe 
aanpak. Niet steeds strakker toepassen van 
institutionele regels, maar vormgeven aan wat 
onder de mensen leeft. Dat is toch wat van leiders 
wordt gevraagd? 
Kerkbalans in nood 
Overigens, de kerk was vol. Niet bomvol, maar 
gewoon vol. Hoe komt het dan dat onze Locatieraad 
elders in dit ‘NieuwSBlad’, zoals ze ook al deed in 
het vorige nummer, zich bezorgd moest afvragen: 
“Kerkbalans – Hoe gaat het in Bennekom?” en 
vaststellen dat niet 25 maar zelfs 30-40% van de 
huishoudens dit jaar geen Kerkbalans heeft betaald. 
Wij waren toch altijd zo’n goed betalende 
gemeenschap?  
We weten allemaal heel goed dat er ook in de kerk 
geld nodig is om de boel overeind te houden. Zeker 
als het er om gaat onze kerk voor sluiting te 
behoeden. Maar we weten niet waar het geld dat 
we bijeenbrengen, blijft. Daarover wordt ons – op 

het niveau van de locatie – geen verantwoording 
afgelegd. Ook de Locatieraad kan ons niet helpen. 
In weerwil van haar ijver en goede wil heeft de 
Locatieraad maar een beperkte invloed op het 
beleid en heeft zij geen budget. Redenen om te 
veronderstellen dat de mensen, afgezien van de 
algemeen geldende tendens van secularisatie, al bij 
voorbaat beginnen af te haken, als zij aanvoelen dat 
het focus van beleid van het parochiebestuur niet 
ligt op het voortbestaan van de lokale gemeenschap 
maar op het zogenaamde eucharistische centrum in 
Wageningen. Zij wenden zich af van een exclusieve 
kerk. Bij het bestaande alternatief om je betrokken-
heid bij de geloofsgemeenschap MVR te laten zien – 
de Vereniging MVR – blijken de niet aan Kerkbalans 
betaalde bijdragen helaas ook niet of maar zeer ten 
dele terecht te komen. 
Hoopvolle tekens 
Afgelopen donderdag mocht ik als ‘de partner van’ 
met de leden van ons Gemengd Koor de verjaardag 
van Sint Cecilia meevieren. Een jaarlijks weerkerend 
festijn, waar vooral, naast heerlijk eten en drinken, 
gedaan werd wat van een koor mag worden 
verwacht: veel en vrolijk zingen van liederen die je 
in de kerk niet hoort. Het moge zo zijn dat Sint 
Cecilia ‘slechts’ een virtuele – een schijnbaar 
bestaan hebbende heilige is – het Gemengd Koor 
toonde een bindend element te kunnen zijn in onze 
levende MVR gemeenschap. Hulde en dank. 

Timo Harmsen 

Een ander kerstverhaal: 'Jullie horen bij 
ons', Jesaja 56, 1-8 

want er was voor hen geen plaats in de herberg 
(Lucas 2,7) 

De spanningen rond vluchtelingen en migratie 
blijven maar oplopen, in Europa, in Noord-Amerika 
en eigenlijk in de hele wereld. Het geldt zelfs voor 
Argentinië, waar ik woon. Hier heerst geen 
vluchtelingenprobleem, maar is er wel een gestage 
stroom mensen die vanuit de armere buurlanden 
een betere toekomst komt zoeken of gebruik maakt 
van de gratis toegankelijke voorzieningen van 
gezondheidszorg en onderwijs: Peruanen, Bolivi-
anen en Paraguayanen. Ook hier worden de 
reacties daartegen heftiger. 

Gemakkelijke oplossingen bestaan er niet, dat 
weten we zo langzamerhand wel. Het is een weg die 
we moeten gaan, met elkaar, waarbij we ons 
kunnen troosten met de wetenschap dat we niet de 
eersten en enigen zijn die met dit probleem 
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worstelen. Ik noemde hierboven al een bekend 
zinnetje uit het kerstverhaal van Lucas. Het blijkt 
dat mensen onderweg ook toen moeite hadden met 
het vinden van onderdak, zeker wanneer ze arm 
waren als Jozef en Maria. Het vluchtelingen-
probleem kunnen we daarom met recht een typisch 
kerstthema noemen. 

Ook al eerder in de Bijbel vinden we teksten die 
gaan over de moeilijkheden die rijzen wanneer 
vreemde mensen een plek komen zoeken. Er 
bestaan Bijbelse kerstverhalen in allerlei vormen! 
Een van die verhalen vinden we in Jesaja 56, 1-8. 
Hier is het God zelf die, in profetische taal, het 
woord neemt en zich richt tot groepen migranten 
die niet welkom zijn in het Palestina van die dagen. 

Jesaja 56 werd geschreven in Palestina in de tijd na 
de Babylonische ballingschap, ongeveer 400 vóór 
Christus. Het Persische rijk strekte zich toen uit over 
het gehele Midden-Oosten, en daarbinnen hand-
haafde zich rond Jeruzalem een kleine Joodse 
provincie. De hogepriesters van de Tempel hadden 
de leiding over het volk genomen. Hun grootste 
zorg was dat het volk nooit meer zou vervallen in 
het vereren van andere goden, want dat zagen ze 
als de belangrijkste oorzaak van alle mislukkingen 
uit het verleden. Daarvoor was het noodzakelijk dat 
de joden afstand hielden van hun buren, om zo 
onreinheid te vermijden. Uit deze tijd stammen de 
meeste joodse reinheidswetten. Het joodse volk 
sloot zich af en al het vreemde werd 'vijandig'. Dat 
wantrouwen strekte zich ook uit tot de joden die 
later uit de diaspora terugkwamen om zich bij het 
volk te voegen, en betrof zeker degenen die aan 
buitenlandse hoven functies vervuld hadden. In 
Jesaja 56 komen die ter sprake wanneer het gaat 
over eunuchen. 

Maar niet iedereen was het eens met de rigide 
afzijdigheid die de hogepriesters oplegden. Er was 
een groep die protesteerde tegen de discriminatie 
die voortsproot uit het culturele en religieuze 

klimaat in het land. Zij lieten zich inspireren door 
Jesaja, die briljante profeet van drie eeuwen eerder. 
Die was steeds een lichtend voorbeeld gebleven in 
de strijd voor sociale gerechtigheid en had altijd 
gesproken over een God die nabij is en warm, als 
een vader of moeder, en die voor iedereen een 
betere wereld voor ogen heeft. Deze groep 
volgelingen van Jesaja verzette zich dus tegen de 
officiële politiek van die dagen en zocht toenadering 
tot de buitengesloten bevolkingsgroepen. “Jullie 
horen bij ons, jullie zijn ook deel van het volk van 
God,” zeiden ze, en tegen de leiders: “De zwaarste 
zonde van onze voorouders was niet hun 
onreinheid, maar hun onrechtvaardigheid. Laten we 
niet in dezelfde fout vervallen.” 

De stem van de beweging van Jesaja klonk onder de 
joden van 400 vóór Christus. Ze klonk ook in alle 
helderheid uit de mond van Jezus, en ze is nog 
steeds hoorbaar in onze dagen, te midden van alle 
discussies en disputen. Ik wens ons toe dat we die 
stem mogen horen. 

Marc van der Post 
Noot van de redactie 
Het kan u zijn opgevallen dat de laatste tijd wat 
minder vaak bijdragen van Marc van der Post te 
vinden waren in ons blad. Hij schrijft ons: “Een van 
de redenen waarom ik minder aan de blogs over het 
dagelijks leven toekom, is dat ik momenteel veel 
meer over Bijbel schrijf.” Het bovenstaande artikel is 
de Nederlandse vertaling van een stukje dat hij in 
dit kader heeft geschreven voor het maandblad van 
het Centro Biblico Ecuménico. Hij heeft ons 
toegezegd regelmatig een dergelijk stukje, met dus 
een ander karakter dan dat van zijn vorige 
bijdragen, te zullen toesturen. In overleg met de 
pastoraatsgroep kunnen deze bijdragen ook worden 
ingepast als openingsartikel van ons NieuwSBlad. 
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 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

 
 
 

Agenda Nieuw S Blad Bennekom voor 2017: 
 

nummer bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 
zondag 

redactie- 
vergadering 

dinsdag 

binden 
woensdag 

Nieuw Jaar za 28 jan t/m vr 3 mrt 15 jan 17 jan 25 jan 

Veertigdagentijd za 4 mrt t/m vr 7 apr 19 feb 21 feb 1 mrt 

Pasen za 8 apr t/m vr 19 mei 26 mrt 28 mrt 5 apr 

Hemelvaart en 
Pinksteren 

za 20 mei t/m vr 7 juli 7 mei 9 mei 17 mei 

Zomer za 8 juli t/m vr 1 sep 25 juni 27 juni 5 juli 

Seizoenstart za 2 sep t/m vr 20 okt 20 aug 22 aug 30 aug 

Herfst za 21 okt t/m vr 15 dec 8 okt 10 okt 18 okt 

Kerstmis 2017 za 16 dec t/m vr ? jan 3 dec 5 dec 13 dec 

 
Voor TitusBreed gelden de volgende data in 2017: 
 

Thema bestreken periode 

Inleveren bij 
lokale 

redactie 
woensdag 

Inleveren bij 
Redactie@ 

Titusb.nl 
vrijdag 

TitusBreed 
ophalen 

vanaf 9 uur 
woensdag 

Nieuw Jaar za 28 jan t/m vr 3 mrt 11 jan 13 jan 25 jan 

Veertigdagentijd za 4 mrt t/m vr 7 apr 15 feb 17 feb 1 mrt 

Pasen za 8 apr t/m vr 19 mei 22 mrt 24 mrt 5 apr 

Hemelvaart en 
Pinksteren 

za 20 mei t/m vr 7 juli 3 mei 5 mei 17 mei 

Zomer za 8 juli t/m vr 1 sep 21 juni 23 juni 5 juli 

Seizoenstart za 2 sep t/m vr 20 okt 16 aug 18 aug 30 aug 

Herfst za 21 okt t/m vr 15 dec 4 okt 6 okt 18 okt 

Kerstmis 2017 za 16 dec t/m vr ? jan 29 nov 1 dec 13 dec 

 
 
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Nieuw Jaar) tot zondag 15 januari;voor TitusBreed tot 

woensdag 11 januari 
e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

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


