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NIEUW  BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
62ste jaargang januari 2016 

 
 

NIEUW JAAR, JAARGETIJDE WINTER 

 

De eerste stappen in het nieuwe jaar zijn reeds gezet en de eerste maand van 2017 zit er al bijna op, als dit 
1ste nummer van het NieuwSBlad uw brievenbus binnenvalt. Wat zal het jaar ons brengen, met nu nog zo’n 
339 onbeschreven dagen en vier seizoenen voor de boeg? 

We bevinden ons in het jaargetijde winter, waar we het jaar mee beginnen en eindigen, het daglicht strekt 
zich inmiddels steeds meer uit over de dag, het licht keert weer terug in ons leven. En bij koude dagen 
warmen we ons bij de behaaglijk warme kachel. 

De winter wordt wel gezien als de rust – en bezinningsperiode van het jaar, de aarde lijkt te slapen, soms 
gekleed in ongerept en bijna lichtgevend wit. Uiterlijk is er rust, van binnen is er groei. De winter doet ons 
dromen en verlangen naar jaargetijde lente en de warmte van jaargetijde zomer. 

Met ons innerlijk leven is het niet anders gesteld. Ook daar beleven we ‘jaargetijden’. Ze komen en gaan 
echter niet op vaste tijden zoals in de natuur en ze volgen elkaar ook niet zo precies op. We weten maar al 
te goed dat we ons kind zijn met de ‘lente’ mogen vergelijken, waar we huppelend door het leven gaan, 
nieuw leven het frisse groen, de vrolijke voorjaarsbloemen en de bloesem. 

De ‘zomer’ mooi en ‘zonnig’, onbekommerd, maar brengt ondanks alle kleur niet altijd hetgeen wij 
misschien verwachten of waar we naar verlangen. 

De ‘herfst’ kan een hele moeizame tijd zijn omdat we de dingen niet meer zo scherp zien, we ons 
terneergeslagen voelen, en we ons door de ‘stormen’ gekluisterd voelen aan huis. De ‘wolken’ kunnen dan 
laag hangen en we kunnen uit ons evenwicht raken. 

Maar als de ‘winter’ toeslaat met ziekte of eenzaamheid is het een heel ander verhaal. Het kan dan koud en 
donker in ons binnenste zijn. 

In welk jaargetijde wij ook vertoeven, we kunnen elkaar bemoedigen en warm houden in aandacht en 
liefde. Zoals Hij, onze Schepper, zijn schepping - en ook ons dus - volgt in liefde en zijn. Sommigen onder 
ons zijn ‘lentekatjes’, andere ‘zomerbloeiers’ en weer anderen ‘bloeien’ laat. Maar in welk seizoen we 
persoonlijk ook zitten, laten we voldoende aandacht hebben voor elkaar en accepteren dat de één in de 
‘winter’ zit, terwijl het voor een ander volop ‘zomer’ is. Het zou fijn zijn als we elkaar de mooie kanten van 
het seizoen, waarin we ons bevinden, kunnen laten zien en laten weten, zodat we elkaar waar nodig, 
kunnen bemoedigen, ‘verwarmen’ en een lichtje zijn voor elkaar en elkaar zo nabij zijn. 

Dat 2017 maar veel mooie seizoenen in petto mag hebben wens ik u toe! 

Marianne Thie  
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Agenda 
jan 29 samen de maaltijd delen 
feb 5 presentatieviering eerste communie 
 10 keltische viering in de ontmoeting 
 22 film before the flood in de brink 
 23 waar blijft de kerk; borgman in bevrijdingskerk 
mrt 8 &9 mare speelt caravaggio 
 10 start jubileum viering 60 jaar mvr 
 17 sobere maaltijd in de veertigdagentijd 

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 29 januari t/m 
5 maart in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom 

zondag 29 januari, 4de zondag door het jaar 
10.30 uur: Titusviering in Heelsum m.m.v. 

Kleurrijk 
voorgangers: Pastoraal Team zTB 

zondag 5 februari, 5de zondag door het jaar 
10.30 uur: gezinsviering met communie m.m.v. 

kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MOV straatkinderen in Bolivia 

In deze gezinsviering worden de 
kinderen die Eerste Communie gaan 
doen voorgesteld. 

zondag 12 februari, 6de zondag door het jaar; 
Diaconiezondag 

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

voorganger: pastor Hans Lammers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 19 februari, 7de zondag door het jaar 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Cordaid: wederopbouw na orkaan in 

Haïti 

zondag 26 februari, 8de 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: Willemshoeve 

woensdag 1 februari, Aswoensdag 
19.30 uur:  woord- en gebedsviering m.m.v. 

dameskoor 
voorganger: pastor Ben Piepers 
 
 

zondag 5 maart, 1ste zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

dameskoor 
voorgangers: Antoinette van Schaik en Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede 

Nieuwe parochiële voorgangers 
Op zondag 5 maart zullen Gilles Ampt en ik 
samen voorgaan in de woord- en 
communieviering. Vandaar dat ik hierbij mezelf 
introduceer in het parochieblad. Mijn naam is 
Antoinette van Schaik en ik ben een betrokken 
parochiaan uit Wageningen. Ik ben 69 jaar, 
getrouwd met Henk van Schaik, moeder van 
kinderen en oma. Sinds 2005 ben ik regelmatig 
voorgegaan in woord- en communievieringen en 
in uitvaarten in Wageningen. Het boeit me 
enorm om voor te gaan in vieringen, omdat het 
een stuk verdieping geeft in de lezingen en de 
liturgie van de kerk. Iedere keer weer opnieuw is 
er die vraag: wat betekenen deze lezingen, 
waarom zijn ze gekozen, wat zeggen ze mij 
persoonlijk?  

Henk Jongerius en Andries Govaert hebben ons 
destijds geïntroduceerd in het voorgaan als leek, 
een heel nieuwe wereld die voor ons open ging. 

Ik denk dat het verschil tussen een 
lekenvoorganger en een kerkganger is: dat die 
voorganger veel meer tijd heeft gehad om de 
lezingen te doorgronden, dan de kerkganger die 
de lezing tijdens de viering pas hoort. Dat zoeken 
naar de bron van de lezingen en dat er naar 
luisteren, dat is wat ons samenbrengt bij de 
woord- en communieviering, dat is wat we 
samen vieren, daar kijk ik naar uit. 

Antoinette van Schaik 

 
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. 
 

  

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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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. 
feb 05 10.30u Kroes 0318 418 002 
 19 10.30u Nell 0318 430 988 
mrt 05 10.30u v. Lammeren 0318 415 479 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
feb 05 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
 19 10.30u De Groot 0318 417 355 
mrt 05 10.30u Breteler 0317 415 588 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
feb 05 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
 19 10.30u Schlepers 0318 416 304 
mrt 05 10.30u Baks 0318 418 686 

De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
jan 29 GEEN VIERING 
feb 05 10.30u Kroes 0318 418 002 
 12 10.30u Appelman 0318 414 943 
 19 10.30u Nell 0318 430 988 
 26 10.30u Roelofs 0318 420 382 
mrt 05 10.30u van den Akker 0318 415 137 

In Memoriam Hendrika Maria Rienks – 
van Waardenburg 
Op 30 december 2016 overleed in Bennekom 
mevrouw Hend Rienks, zij werd 98 jaar. 

Hend bracht haar jeugd door in Gorinchem, hier 
ging ze naar school, hier werkte zij en trouwde met 
Aat. Zij kregen 2 dochters, Suzette en Miep. Het 
gezin woonde in Gorinchem, Geleen, Haarlem en 
Delft. Daar overleed Aat, veel te vroeg, en Hend 
bleef alleen achter. 

Later maakte Hend verschillende grote reizen, soms 
in het gezelschap van haar kinderen en klein-
kinderen. Zij genoot met volle teugen van haar 
kleinkinderen, trakteerde hen op dagjes uit, en de 
kleinkinderen genoten van hun oma. 

In 1992, op 74-jarige leeftijd kwam Hend in 
Bennekom wonen, gezellig in de buurt van haar 
dochter Suzette. 

Hend woonde op de Haldereng, in de Timanshof en 
in Beringhem. Hend wandelde graag en zo kon je 
haar vaak tegenkomen op weg naar het dorp. Ook 

was Hend in die tijd lid van het KVG. Zij was een 
rustige, altijd vriendelijke dame. 

Toen Beringhem werd opgeheven als bejaarden-
centrum verhuisde Hend naar het Baron van 
Wassenaerpark. Deze overgang was wel erg groot. 
Ze woonde weer helemaal zelfstandig en dat was ze 
niet meer gewend. 

In mei 2012 verhuisde Hend naar Walraven. Hier 
werd ze toegewijd en liefdevol verzorgd. Ook de 
kinderen hebben een dankbare herinnering aan die 
tijd. 

Op 6 januari namen we afscheid van Hend. Vier 
generaties, allemaal verbonden met Hend, waren 
aanwezig. De achterkleinkinderen staken kaarsen 
aan, de kinderen en kleinkinderen vertelden over 
een lieve zorgzame moeder en een heel bijzondere 
onvergetelijke oma. 

De crematie vond plaats in stilte. 

Moge zij rusten in vrede. 

Mededelingen 
Ingeschreven in onze geloofsgemeenschap 

 Dhr J.H.M. Hans Boenders en Mevr.I.J.T.M. (Ingrid) 
Boenders-van Vlijmen Kierkamperweg 5, 6721TE 
Bennekom 

 R.R. (Renee) Wijngaard, Oost-Breukelderweg 65, 
6721PG Bennekom 

Verhuisd: 

 Stephan Knook van Bennekom naar Hengelo Gld. 

Wijkcontactpersonen 
Ik ben als coördinator van de wijkcontactpersonen 
heel erg blij dat mijn oproep voor nieuwe 
wijkcontactpersonen in het vorige NieuwSBlad 
positief is geweest. Greet en Hans van Heck hebben 
zich aangemeld als wijkcontactpersoon van wijk 7; 
Ine Broers heeft zich aangemeld als wijkcontact-
persoon van wijk 19. 

Marian Bolscher 

Presentatieviering 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. We 
hebben inmiddels een groepje van 6 kinderen die in 
de loop van januari gaan starten met de voor-
bereiding op de Eerste Communie. Tijdens de 
presentatieviering op zondag 5 februari a.s. zullen 
de nieuwe communicantjes zich voorstellen aan 
iedereen in de kerk. Tevens worden voor deze 
viering de kinderen die afgelopen jaar hun Eerste 
Communie hebben gedaan, uitgenodigd om hun  
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eigen symbooltje van hout, dat afgelopen jaar in de 
kerk heeft gehangen, in ontvangst te komen 
nemen. 

Mocht u uw zoon of dochter nog willen aanmelden 
voor deelname aan de Eerste Communie op 11 juni 
a.s., dan kan dat bij Christianne Marcelis 
(0318 418 347; marcelis.vanacker@hetnet.nl). 

De werkgroep voorbereiding Eerste Communie 

Aandacht voor zieke en/of 
eenzame medeparochianen 
Onze geloofsgemeenschap wil aandacht 
geven aan parochianen die dit nodig hebben. 
Dit kan alleen als wij op de hoogte zijn van 
het ziek thuis zijn, het verblijf in het 
ziekenhuis, of de opname in een 
revalidatiecentrum, verpleeghuis, of hospice. 
Daarnaast zijn er mensen die eenzaam zijn. 
Zij ontvangen geen bezoek van de geloofs-
gemeenschap waar dat wel welkom is. Als 
pastoraatsgroep willen wij, samen met de 
bezoekgroep, graag die aandacht geven en 
een luisterend oor zijn voor deze 
medeparochianen. Mocht u twijfelen of het 
wel bekend is bij de pastoraatsgroep dat of 
uzelf, uw partner of een medeparochiaan in 
uw omgeving ziek of alleen is, wilt u ons dit 
dan laten weten?!  Belt u dan met één van de 
leden van de pastoraatsgroep (welke namen 
en nummers u op de laatste pagina van het 
NieuwSBlad kunt vinden) of bel het nummer 
van de parochiewacht. Op dit nummer kunt 
u, bij geen gehoor, ook altijd een boodschap 
inspreken. U wordt dan teruggebeld. Ook is 
het mogelijk om een e-mail te sturen naar: 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. Uw 
berichten worden altijd vertrouwelijk en met 
de grootste zorg behandeld. 

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 0318 414 896 (parochiewacht) 

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! 

Keltische viering 

 

Each heart is a pilgrim 
Keltische Christelijke spiritualiteit. Een viering met 
Ierse muziek en instrumenten, muzikanten en zang 
van THE GOOD CELTS georganiseerd door de Raad 
van Kerken Bennekom. 

 
Vrijdag 10 februari om 19.30 uur: De Ontmoeting, 
Emmalaan 1, Bennekom. Toegang vrij. Na afloop 
koffie, thee, guinness en Iers sodabread onder het 
genot van Ierse klanken. 

Sobere maaltijd in de veertigdagentijd 
vrijdag 17 maart 2017 

Ook dit jaar bent u weer van harte uitgenodigd voor 
de sobere maaltijd, een oecumenisch en fair trade 
initiatief in Bennekom dat in de veertigdagentijd 
een moment van bezinning, ontmoeting en 
solidariteit biedt. 

Elk jaar kiezen we een bijzonder project uit 
waarover we tijdens de maaltijd informatie 
verstrekken en na de maaltijd collecteren. Dit jaar 
willen we aandacht besteden aan het vastenproject 
van onze locatie. De maaltijd begint om 18 uur en 
we eten in de parochiezaal van de katholieke kerk in 
Bennekom, Heelsumseweg 1. In aansluiting op de 
maaltijd is er een Taizéviering in onze kerk, waar u 
ook van harte welkom bent. We hopen u 17 maart 
aan onze tafel te mogen ontvangen! 

mailto:marcelis.vanacker@hetnet.nl
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:wilmink@planet.nl
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Opgeven voor de sobere maaltijd bij: 
- Nicole Bischoff: 0318 417 377, 

nicolebischoff@telfort.nl 
- of Truus Appelman: 0318 414 943, 

truusapp@xs4all.nl 
Tijd: vrijdag 17 maart, 18 uur 
Plaats: Parochiezaal, Katholieke kerk, Bennekom, 

Heelsumseweg 1 

De werkgroepen – Parochiële 
Voorgangers 
Met regelmaat zal er in het NieuwSBlad een kort 
stukje komen van elke werkgroep, zoals voorgesteld 
door de Toekomstgroep MVR: “Aanwezig zijn in 
woorden”. En dit keer de “Parochiële Voorgangers”. 

In onze geloofsgemeenschap is al 25 jaar een groep 
van parochianen die geregeld voorgaan in de 
vieringen op zondagen en bijzondere dagen. Dit zijn 
de parochiële voorgangers. Momenteel zijn dit er 
vier: Marian Bolscher, Ruud van der Linden, Gilles 
Ampt en Marianne Thie. Daarnaast gaan er ook 
twee parochiële voorgangers uit Wageningen voor 
in Bennekom. 

Vier parochiële voorgangers gaan ook voor in 
uitvaarten. Dit zijn Marian Bolscher, Riet Kroes, 
Ruud van der Linden en Nettie Oegema. Alle 
parochiële voorgangers hebben hier een opleiding 
voor gehad. Met elkaar en soms met professionele 
begeleiding worden door de jaren heen af en toe 
extra opleidings- en bezinningsactiviteiten onder-
nomen. Tegenwoordig gebeurt dit vaak in het 
grotere verband van de Titus Brandsma-parochie 
met collega parochiële voorgangers van andere 
locaties. 

Enkele keren per jaar wordt er vergaderd over de 
invulling van de roosters. Ook kijken we naar de 
ontwikkelingen in de liturgie. 

Voor de voorbereiding van vieringen hebben wij als 
voorgangers graag overleg met de liturgiegroepen 
en/of dirigenten van de koren en de lector met wie 
we een viering voorbereiden. In dit overleg kijken 
we naar de lezingen, wat hebben ze ons te zeggen. 
Vervolgens gaan we samen zoeken naar mooie 
bijpassende liederen. Dit zijn altijd zeer boeiende en 
inspirerende bijeenkomsten. 

Korte toerustingscursus liturgie 
Vooraankondiging 

Speciaal voor parochianen die actief betrokken zijn 
bij de liturgie van zondagse vieringen komt er dit 
voorjaar een korte cursusreeks van 5 avonden. We 
denken onder meer aan lectoren en leden van 
liturgiewerkgroepen. De avonden zullen verzorgd 

worden door pastoor Henri ten Have (2 avonden) 
en Andries Govaart (3 avonden). 

De korte cursusreeks wordt georganiseerd door het 
pastorale team in samenwerking met de locatie 
Bennekom. In het volgende nummer van TitusBreed 
en ons NieuwSBlad zal de aankondiging staan met 
de precieze data en locaties, de gegevens voor 
aanmelding en het programma. Voor vragen kunt u 
desgewenst al eerder contact opnemen met 
ondergetekende. 

Gilles Ampt 

Nieuwjaarstoespraak 2017 
Beste Mede-Parochianen, 
Het is vandaag precies 1 januari. Het gebeurt niet 
vaak dat 1 januari precies op een zondag valt. Wel, 
natuurlijk 1 keer in 6 à 7 jaar. Volgens het liturgisch 
jaar is het vandaag naamgevingsdag van onze Heer 
Jezus Christus. Een eigenlijk wat ongebruikelijke 
naam. De naam Jezus komt namelijk niet voor in het 
Hebreeuws of Armeens, de taal van dat moment. 
Het is een naam die uit het Grieks komt en pas bij 
Lucas voor het eerst wordt genoemd. Jezus heette 
eigenlijk Yehoshua, en afgekort is dat Yeshua. En zo 
rond het begin van onze jaartelling was dat een 
gebruikelijke naam zoals dat voorheen bij ons Piet 
of Jan was. Overigens, kom je tegenwoordig nog 
een Piet of een Jan tegen? Of een Truus, een Peter? 
Yeshua is een mooie naam, het betekent redding, of 
voluit: “Jahweh is redding”. 

We leven in een turbulente tijd. De wereld is klein, 
en daardoor komt alles wat er gebeurt in die wereld 
keihard bij ons de huiskamer binnen. De kranten 
staan vol met de vele trieste verhalen. Oorlog, 
terrorisme, verdriet, vluchtelingen, intolerantie, 
agressie. Mensen raken op de vlucht, zoeken hulp. 
Anderen maken daar weer op allerlei manieren 
misbruik van. Dicht bij de plek waar toen de kribbe 
stond en Jezus voor het eerst zijn naam te horen 
kreeg, heersen nu angst en geweld. Steden met een 
historie van meer dan 4000 jaar en vele honderden 
generaties worden nu in 4 jaar en 1 generatie 
vernietigd. 

Er is veel dat ons ongerust maakt en ons een gevoel 
van dreiging en machteloosheid geeft. Tegen-
stellingen in de wereld maar ook in ons kleine land 
lijken groter te worden. En dat heeft zijn weerslag 
op ons leven hier. Het extreme lijkt het nieuwe 
normaal te worden, zoals ook onze koning in zijn 
Kersttoespraak zegt. Zoekend naar zekerheid 
graven groepen zich in hun eigen gelijk in. Dat 
maakt een open gesprek vaak onmogelijk. Velen  
  

mailto:nicolebischoff@telfort.nl
mailto:truusapp@xs4all.nl
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hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te 
leven. 

Als je dat allemaal zo beluistert en leest en ziet in de 
vele mediatoepassingen die we tegenwoordig 
kennen, zou je de hoop gaan verliezen. Wat voor 
soort tijd gaan we tegemoet? Wat voor jaar wordt 
2017? Nog erger dan 2016? 

Maar laten we wel zijn. Wat was 2016 ook voor een 
jaar? Een jaar waar veel liefde werd getoond, waar 
landen – ondanks allerlei kwade tongen – wijd hun 
armen opende om mensen in nood toe te laten. 
Waar een ieder klaar staat voor de buurman of 
buurvrouw. Met zijn vele vrijwilligers die zich 
stilzwijgend inzetten. Op de plek waar het gebeurt, 
dicht bij de brandhaarden, maar ook dicht bij huis. 

Zo ook deze kleine gemeenschap of parochie Maria 
Virgo Regina. Die met veel energie werkt aan een 
betere wereld, die hoop heeft voor de toekomst. 
Die dat uit in het vele werk dat ze doet door haar 
vrijwilligers. De motor waar de parochie op draait. 
Want was het niet mooier om op 8 oktober 
jongstleden op die avond “MVR draait door” de vele 
vrijwilligers te horen waarom zij zich inzetten voor 
deze gemeenschap. Met name het woord Liefde 
werd toen vaak genoemd. En Liefde is het waar 
deze gemeenschap op draait. 

Het uit zich in de vele activiteiten, de Parochiedag 
die helemaal gericht was op milieu, samenleving, 
duurzaamheid. De bomvolle kerk bij St. Maarten 
waar zelfs onze pastoor Henri helemaal van onder 
de indruk was. Een kerk tot de nok gevuld met 
kinderen. De vlegeldag, en andere vele acties om 
geld bij elkaar te krijgen voor dat zaaltje, jullie 
weten wel. Men blijft hopen. Heilig Boontje, 
cursussen, lezingen, Fair Trade waarin in het 
bijzonder Bennekom een voortrekkersrol vervult. En 
natuurlijk de opening van de HWA, de 
HemelWaterAfvoer, door Reinier van den Berg. 

Maar ook elke zondag de rijdienst, waarmee men 
toch die ene dienst kan meemaken. Of zomaar een 
groep mensen die luidkeels zeemansliederen zingt 
als ze de kerk schoonmaken. En wat denkt u van de 
Jongerengroep, die weer initiatieven gaat ont-
plooien voor onze jongeren in de parochie; hier 
hoort u gegarandeerd meer van in 2017. 

En zo kan ik nog veel opnoemen, ik mis 
gegarandeerd een heleboel. Maar zoals ik al zei, het 
gaat om het stilzwijgend inzetten van de vele 
vrijwilligers. Toch kan en mag ik één belangrijk feit 
niet vergeten. En dat is de aanzienlijke verrijking 
van onze kerk. Maria is al in vele vormen en 

gedaanten, ook in onze kerk. Maar zoals ze in 2016 
tot ons is gekomen, uit een ruwe boom – de 
hemelboom – tot een prachtig beeld. Nicole, 
nogmaals bedankt. 

En zo gaan we langzamerhand naar 2017. Wat zal 
dat jaar ons brengen, vroeg ik me al af. Nou, ik kan 
u één ding verklappen, namelijk dat het een 
jubileumjaar wordt. Niet een jubeljaar, dat hebben 
we net gehad. Maar een feestjaar waarin onze kerk, 
onze parochie, onze gemeenschap 60 jaar bestaat. 
En dat gaan we vieren! Hoe, dat verklap ik nog niet. 
Wat ik wel kwijt wil is dat het begint met een mooie 
openingsavond op 10 maart. En dan schijnt zelfs de 
burgemeester te komen. En die komt ook niet 
zomaar. Dus, 10 maart, schrijf het in uw agenda. 

1 januari, naamgeving Jezus, Yeshua. Onze redder. 
Ook in deze moeilijke tijden, als je ziet wat Hij alleen 
al voor elkaar krijgt in deze kleine gemeenschap. 
Door liefde voor elkaar en voor Hem. 

Ik wens u allen een gezegend 2017 toe. 
Peter Wijngaard 

Kort verslag MVR locatieraad 
Allereerst allen een heel gelukkig 2017 toegewenst. 
Ik weet het, het is een beetje laat, maar nog steeds 
van harte gemeend. 2017 is een belangrijk jaar voor 
ons, het is namelijk ons jubileumjaar waarin de kerk 
60 jaar bestaat. Op 10 maart 1957 werd de eerste 
steen gelegd; U kunt dat zien in de siersteen in de 
gevel van de kerk. 

En 10 maart 2017 is dan ook de datum waarop de 
festiviteiten van start gaan. Zet deze dag (avond) 
alvast in uw agenda. Het wordt een mooi 
programma, in ons volgende NieuwSBlad gaat u dat 
programma volledig vernemen. 

Kon u er 1 januari niet bij de viering zijn, lees dan 
elders in dit blad de Nieuwjaarstoespraak. 

De MVR locatieraad 

Waarom wordt zaterdag 22 april zo 
belangrijk voor onze MVR ????? 
Jawel, hij komt er weer aan…………onze “DOE-DAG”. 
Er samen voor gaan om onze kerkruimte weer 
“blinkend” te maken. Na onze Parochiedag de 
gezelligste dag van samen zijn in onze MVR. Truus, 
Riet en ik hebben er weer reuze zin in. Houdt U 
(jong en oud) deze datum vast gereserveerd!!!!!!! 
Verdere informatie volgt. 

Met vr.gr. Pieter Boers 
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Collecteopbrengsten december en 
januari 

Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de 
collecte 

4 dec 117,48 277,90 Solidaridad 

11 dec 62,41 80,94 
Adventsactie 

Bisdom 

18 dec 112,16 134,48 Caritas 

24 dec 249,53 229,11 Solidaridad 

24 dec 323,45 448,77 
Straatkinderen 
Bolivia (MOV) 

25 dec 210,56 304,95 Solidaridad 

1 jan 73,97 94,30 
Vluchtelingen 

(CORDAID) 

8 jan 98,34 111,36 Caritas 

Totaal 1.247,90 1.631,81  

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

- Op 29 januari is er geen viering in onze kerk, dan is 
er een viering voor de gehele Zalige Titus 
Brandsma parochie in Heelsum. 

- Op 5 februari is de presentatie van de kinderen 
voor de 1ste Communie, we collecteren dan voor 
het MOV project voor de straatkinderen in Bolivia. 

- Op 12 februari is het Diaconie zondag, de collecte 
is dan bestemd voor Caritas in Bennekom. 

- Op 19 februari collecteren we voor de weder-
opbouw van de door de orkaan Matthew 
getroffen gebieden in Haïti. Dit is een project van 
CORDAID. 

- 26 februari Artsen zonder Grenzen 
- Op 5 maart is de collecte bestemd voor de 

Voedselbank Ede 

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

 

Gezocht: Redacteur TitusBreed 
locatie Bennekom. 
Henny de Nijs gaat stoppen met het 
Bennekomse redactionele werk voor 
TitusBreed. Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met haar om ervaringen te horen 
over wat het inhoudt aan werk, tijd en vooral 
ook plezier! Het is leuk werk en er zijn leuke 
contacten met diverse mensen binnen de 
geloofsgemeenschap. Voor Henny is echter 
de tijd gekomen om het stokje over te gaan 
dragen aan iemand anders. 

De eerstvolgende kopij inleverdatum voor 
TitusBreed is 15 februari. Het zou fijn zijn als 
er dan al iemand is waarmee Henny het 
samen kan doen voor de werkoverdracht. 

Contact opnemen met Henny kan via e-mail: 
webmaster@rkkerkbennekom.nl. 

 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandag 19 december 2016. Kerstavond. Het was 
een huiselijke, feestelijke en gezellige kerstavond in 
de zaal van Ericapark. Er waren zo’n 59 dames. We 
begonnen met kerstbrood en koffie. Er werden 
kerstverhalen verteld en kerstliederen gezongen. In 
de pauze waren er heerlijke hartige hapjes en de 
advocaat met slagroom was niet aan te slepen. Kitty 

had prachtige kerststukjes voor de tafels gemaakt 
en het hele programma was ook tiptop door haar 
samengesteld, compleet met programmaboekje. 
Wijk 4 heeft o.l.v. Kitty van Veldhuizen en Henny de 
Nijs, het nieuwe wijkhoofd van wijk 4, de kerst-
avond verzorgd. We hebben ervan genoten. 
Iedereen vertrok met een goede Kerstwens uit de 
mand bij de deur. 
Maandag 9 januari, Nieuwjaarsmiddag, met een 
lezing over “De kleuren van het leven bij Marc 
Chagall” door Ben Piepers. Er waren maar liefst 37 
mensen. Het onderwerp was interessant en de 
schilderijen van Marc Chagall zijn heel kleurrijk. De 
eerste voorstelling die we van hem te zien krijgen is 
die van een bootje op weg naar een eiland met 
onbekende plekken, zoals wij op weg gaan in het 
nieuwe jaar, dat nog blanco voor ons ligt, waarbij 
we wel onze  goede en minder goede ervaringen  

mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
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meenemen. Hopelijk ontdekken wij nieuwe dingen; 
bijv. talenten, dit jaar. En dan komt de afbeelding 
van het schilderij: “La Vie”, “Het leven”. Op dit doek 
wordt het hele leven weergegeven, het meet dan 
ook 361 bij 485 cm. Op zijn schilderijen zie je 
mensen en dieren in de lucht en op daken. Je ziet 
vaak elementen uit Chagall’s geboorteplaats in 
Rusland, Witebsk, terug, zoals de toren van het 
kerkje. Hij had een gelukkige jeugd in dit dorp. Bij 
Chagall zie je dat de wereld niet altijd is zoals die er 
uitziet; hij zet het leven nogal eens op zijn kop en 
hanteert daarbij een geheel eigen symboliek. 
Allerlei lagen komen bij elkaar in een schilderij, die 
van de droom, van de hemel en de Goddelijke 
vader, van de wereld. Rationeel en irrationeel 
doorkruisen elkaar, droom en werkelijkheid worden 
verbonden op het doek: “Je kunt niet leven zonder 
dromen, visioenen, zonder ander perspectief”. 
Daarnaast is de liefde heel belangrijk en deze kan 
vele vormen aannemen, bijv. als de Shekina, de 
vrouwelijke kant van God: “De Wijsheid”, vaak 
weergegeven als licht, een gouden, gele kleur op 
het doek. Hij geeft de liefde ook vorm als 
verbindingslijn tussen mens en dier, die elkaar in de 
ogen kijken en waarlijk ontmoeten. Bella, zijn vrouw 
en geliefde staat ook voor de voor hem 
onontbeerlijke liefde. En altijd is er de meer-
duidigheid. Christelijke en Joodse symbolen zweven 
over het doek, als droombeelden, beelden van hoop 
of verbinding. Chagall zag Jezus als zijn broeder en 
medemens, als Jood. Christus staat als gemartelde, 
gekruisigde voor hem ook symbool voor het 
geknechte, geteisterde Joodse volk. Chagall heeft 
ook glas-in-lood ramen ontworpen, mozaïeken, 
sculpturen, wandkleden en keramiek gemaakt, en 
hij heeft gedichten gemaakt. Hij was een begaafd 
mens. Er is nog veel meer te vertellen, maar als u 
nieuwsgierig bent naar informatie over Marc 
Chagall, zoekt u eens op internet. We hebben 
geboeid geluisterd en gekeken, nieuwe dingen en 
symbolen ontdekt en de wereld vanuit ander 
perspectief bekeken. We eindigden met een toast 
op het Nieuwe Jaar. 
Wat er te gebeuren staat 
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 
o.l.v. Toos, Lia en Marian. En zij verzinnen altijd iets 
wat u op die middag af kunt krijgen. Leuk, creatief 
en gezellig. 
Vrijdag 3 maart, Wereldgebedsdag. In de avond, 
om 19.30 uur, is er een viering die deze keer is 
samengesteld door mensen uit de Filippijnen van 
allerlei kerkelijke richtingen. Na de viering is er 

koffie en toont Willemien Brouwer dia’s uit het 
betreffende land. Deze viering wordt op deze dag 
over de hele wereld gevierd, op dezelfde wijze en 
vormt zo een verbinding rond de wereld. Iedereen, 
alle parochianen, zijn welkom. 
Maandag 6 maart, een lezing over kippen door de 
heer Glastra. Alles wat u erover wilt weten. Koffie 
staat klaar om 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 
uur. We beginnen nu dus weer met de 
avondlezingen. 
Woensdag 22 maart. Koffieochtend, nadere 
informatie over de plaats volgt nog. 
Wilt u alvast de datum voor ons jaarlijkse dagreisje 
in uw agenda zetten, dan komt er later nog nadere 
informatie over de bestemming en de prijs. De 
datum is woensdag 10 mei. 
En mocht u vergeten zijn de contributie te betalen, 
die is € 32 per jaar, over te maken naar NL28 INGB 
0002 9938 09 t.n.v. Kath. Vrouwengilde Bennekom. 
Het staat ook op de binnenkant van het schutblad 
van uw programmaboekje. 

Namens het bestuur, uw voorzitter Gea Kleipool 

Melania Bridgedrive 
Op maandagavond 16 januari 2017 hebben 52 
deelnemers van verschillende bridge clubs samen in 
de beide zaaltjes van onze geloofsgemeenschap 
gebridged voor Melania. De opbrengst van de 
bridgedrive is voor de projecten van vrouwen in de 
Philippijnen en Skri Lanka en de nieuw te steunen 
projecten van Melania door onze werkgroep Zuid 
West Veluwe. Deze projecten zijn erop gericht dat 
vrouwen een beter en een blijvend inkomen krijgen 
voor hun gezin en een betere toekomst voor hun 
kinderen hopen te krijgen. Melania steunt de 
projecten 1 of 2 jaar financieel en dan hopen we dat 
ze zelf verder kunnen op de ingeslagen weg. 

De opbrengst was € 492. Verdere informatie over 
hoe en wat Melania doet: www.melania.nl. 

Inzamelingsactie Voedselbank in de 
Veertigdagentijd 
De werkgroep Caritas participeert al 
een aantal jaren in de werkgroep Actie 
Voedselbank van de gezamenlijke 
Kerken in Bennekom. Na de succesvolle 
acties van voorgaande jaren willen we u 
uitnodigen om ook dit weer mee te 
doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank 
Ede. Samen met de gezamenlijke kerken in 
Bennekom pakken we in de maand maart weer het 
estafettestokje over in de Estafette Actie in 
Bennekom. Samen delen in oprechte solidariteit 

http://www.melania.nl/
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met onze naasten die de eindjes (even) niet aan 
elkaar kunnen knopen. 
Wat kunt u doen? 
Op de inzamelpunten staan kratten waarin u 
levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar 
stelt aan de Voedselbank. Het gaat daarbij om 
houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, 
groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam 
of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst maar ook om 
luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, 
wasmiddel, etc.. Ook een financiële bijdrage is 
mogelijk. 
Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? 

 in de maand maart in de kerken rond de vieringen. 

 op vrijdag in het Kerkheem tijdens de weekmarkt 

 op alle werkdagen van 6 t/m 31 maart tussen 
10.30 uur en 11.30 uur bij de parochiewacht in de 
Torenzaal van de Katholieke Kerk 

Namens de werkgroep van de gezamenlijke Kerken: 
Hervormde Gemeente, Vrijzinnigen Bennekom, 

Gereformeerde Kerk, Chr. Gereformeerde Kerk, Vrije 
Evangelische Gemeente, RK Geloofsgemeenschap 

Maria Virgo Regina  
Lees op www.voedselbankede.nl voor meer informatie 

Before the Flood 
De wereldberoemde filmacteur Leonardo DiCaprio 
heeft in twee jaar tijd veel plaatsen bezocht waar 
de gevolgen van klimaatverandering door toe-
genomen CO2 uitstoot heel zichtbaar zijn. Ook 
sprak hij met invloedrijke personen, waaronder ook 
met ontkenners van de opwarming van de aarde als 
gevolg van menselijk handen. Dit is vastgelegd in de 
indrukwekkende film "Before the Flood" 
(https://www.beforetheflood.com/). We hopen 
deze film op woensdag 22 februari 2017 te laten 
zien in De Brink te Bennekom, aanvang 19.30 uur. 
Na de film is er gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan, onder leiding van weerman Reinier 
van den Berg. Opmerking: de film is Engelstalig en 
niet in het Nederlands ondertiteld. U bent van harte 
uitgenodigd. 

Cor Schaap, namens de Taakgroep Kerk, Milieu en 
Samenleving te Bennekom 

Toneelvereniging MARE speelt 
‘Caravaggio’ 
Toneelvereniging MARE speelt op woensdag 8 en 
donderdag 9 maart 2017 het stuk ‘Caravaggio’ van 
Jeroen van den Berg. 

Wees toeschouwer van de ‘rise & fall’ van de 
beroemde schilder Michelangelo Caravaggio en ga 
mee op reis naar Rome waar het stuk zich afspeelt 
in een hedendaagse setting. 

Het verhaal 
Caravaggio staat aan de start van zijn carrière, maar 
stoeit al snel met zijn onafhankelijkheid als schilder. 
Hij raakt verstrikt in een wereld van macht en geld.  
Maar wie kan je vertrouwen in deze ‘glamour’. De 
gevierde schilder Baglione, die zich geheel schikt 
naar de eisen van zijn opdrachtgevers? De kunst-
journaliste, die graag aanschuift bij betaalde eten-
tjes? Of de boven iedereen verheven Kardinaal, die 
schildercarrières kan maken of breken? De rivaliteit 
wordt al snel een ‘hot item’ in de kunstwereld, en 
merkelijk gevoed door de media. 

Entree 
Aanvang om 20.00 uur. Een entreebewijs kost 
€ 12,50 (incl. garderobe en drankje). Reserveren kan 
via Cultura, telefonisch 0318 672 800, of via de 
website www.cultura-ede.nl/theater 

MARE 
MARE viert dit toneelseizoen haar 35e verjaardag 
met dit spektakelstuk, wat tevens wordt geregis-
seerd door haar eigen lid Machteld Vos de Wael. 
Het stuk verrast, en bevat voor iedere toneel-
liefhebber wat wils; het is geestig, intelligent én 
spannend. 

MARE is opgericht naar aanleiding van de viering 
van het 20-jarig bestaan van de R.K. Maria Regina 
Parochie. Met veel enthousiasme en succes werd 
(in april 1979) in de Reehorst het toneelstuk 
"Majoor Barbara" van Bernhard Shaw gebracht. De 
toenmalige spelgroep (R.K. Spelgroep Bennekom) 
besloot toen om een officiële vereniging op te 
richten en gaf in een oprichtingsvergadering op 
10 november 1981, de vereniging de naam "MARE" 
mee (MARE een afkorting van Maria Regina). 

Meer informatie is te vinden op de website van 
MARE: www.mare-toneel.nl. Wordt vrienden met 
MARE op Facebook en blijf op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. 
De Commissie Vorming & Toerusting van de 
Protestantse gemeente te Wageningen organiseert 
onderstaande avond. Wellicht ook voor katholieke 
deelnemers een interessante avond! 

"Waar blijft de kerk?" 
Met Erik (Prof. Dr. E.P.N.M.) Borgman, Hoogleraar 

publieke theologie Tilburg 
Vele kerken, protestantse en katholieke, moeten 
worden gesloten. Dat doet veel mensen pijn. In 
deze tijd van rouwen daarover schreef Erik 
Borgman een “liefdesverklaring” in zijn boek: Waar 
blijft de kerk? Hij voert daarin een pleidooi om 
nieuwe sporen uit te zetten en tegelijk terug te 

http://www.voedselbankede.nl/
https://www.beforetheflood.com/
http://www.cultura-ede.nl/theater
http://www.mare-toneel.nl/
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gaan naar de kern van waar het volgens hem bij 
kerk-zijn om gaat: leer, liturgie en leven. 
Wanneer: donderdag 23 februari 20.00u. -22.00u 
Plaats: Bevrijdingskerk Wageningen (van 

Schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg 
18) 

Toegang: gratis na aanmelding venderbos-
gardebroek@planet.nl 

 
 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Een tweet van de paus 
Toen ik mij onlangs op Twitter aanmeldde als volger 
van ‘Papa Franciscus’ ontving ik prompt een tweet 
terug: “Tuus adventus in paginam publicam Papae 
Francisci breviloquentis optatissimus est.” Geen 
moeilijk Latijn. Met wat mij nog rest van het Latijn, 
dat ik in de veertigerjaren van de vorige eeuw op 
het gymnasium leerde, kan ik dit zonder moeite 
vertalen. Ik denk dat iedereen met een beetje 
taalgevoel en een dito kennis van vreemde, vooral 
romaanse talen, al is het maar wat hij/zij op 
buitenlandse vakantiereizen heeft opgepikt, dat wel 
kan verstaan. 

Dat ik de tweet van de paus zonder moeite kan 
verstaan geldt voor deze, maar bepaald niet voor 
elke Latijnse tweet van de paus. Letterlijk vertaald 
luidt de tweet: Je komst op de publieke pagina van 
de beknopt sprekende Paus Franciscus is zeer 
welkom. Maar in gangbaar Nederlands zou je, 
vanuit de context waarin de tekst geschreven en 
gelezen wordt, natuurlijk zeggen zoiets als: Van 
harte welkom op de twitterpagina van Paus 
Franciscus. Het Latijn kent het woord twitter niet. 
Een levende taal maakt er gewoon nieuwe woorden 
bij. Is de Latijnse taal dan een dode taal? Daarover 
zijn de meningen verdeeld. 

Op de officiële site van het Vaticaan vond ik nog de 
Italiaanse versie van de tweet: Benvenuti alla 
pagina Twitter ufficiale di Sua Santità Papa 
Francesco. Of. ‘Welkom op de Twitterpagina van 
Zijne Heiligheid de Paus’. 

De tweet van de paus van 6 januari, Driekoningen,. 
was ook niet al te moeilijk: Sicut Magi, etiam nos 
attenti, infatigabiles et fortes ambulemus ut 
invisibilem Deum inveniamus qui nobis est natus. 
‘Laten ook wij, als de Magiers uit het Oosten, 
aandachtig, onvermoeibaar en stevig door-
wandelen om de onzichtbare God, te vinden, die 
ons geboren is.’ 

Het Latijn heeft geen moedertaal sprekers meer. Als 
bisschoppen en kardinalen in het Vaticaan nog 
Latijn met elkaar zouden (kunnen) spreken, is het 
maar de vraag of ze elkaar door het verschil in 

uitspraak zouden verstaan. In de roman “Conclaaf” 
van de Engelse schrijver Robert Harris las ik dat op 
een conclaaf de kardinalen, om met elkaar te 
communiceren, worden verdeeld in taalgroepen. Ze 
zijn doorgaans wel zoveel polyglot dat iedereen zich 
wel bij een taalgroep, waarin hij zich thuis voelt, kan 
aansluiten. In plenaire zittingen van het conclaaf 
uitgesproken teksten worden in vertaling aan de 
deelnemers uitgereikt. 

Het Latijn geldt voornamelijk nog als de voertaal 
van de Kerk als zij haar boodschap over de hele 
wereld uitdraagt. Latijn is dan dienstbaar aan de 
bevordering van de eenheid en de verbondenheid 
van alle gelovigen over de hele wereld. Zoals ik eens 
heb ervaren toen ik op het Sint Pietersplein samen 
met honderdduizenden medegelovigen het Credo 
zong. 

In een plaatselijke kerk heeft het Latijn haar functie 
verloren. Zoals bij voorbeeld blijkt uit de gewijzigde 
tekst van het Onze Vader: een nieuwe vertaling van 
het Pater Noster, dat zelf onveranderd blijft. Niet 
het Pater Noster, maar het nieuwe Onze Vader is 
dienstbaar aan de eenheid van de plaatselijke 
kerken binnen het Nederlandse taalgebied, 
Nederland en Vlaanderen. 

Het is ruim vijftig jaar geleden dat het Tweede 
Vaticaans Concilie(1962-1965) de volkstaal in de 
liturgie invoerde. Paus Johannes XXIII beoogde met 
het door hem geëntameerde Concilie een 
‘aggiornamento’ van de Kerk tot stand te brengen: 
de Kerk bij de tijd brengen en beter verstaanbaar 
maken in de wereld. Of, om het anders te zeggen, 
de kerk van de Clerus ombouwen tot een Kerk van 
het Volk Gods. (Nog onvoltooid). 

In de praktijk werd de invoering van de volkstaal al 
snel ervaren als de afschaffing van het Latijn. – wat 
formeel gesproken niet het geval is. Het was alsof 
het kerkvolk, Godsvolk, er op zat te wachten. 
Feitelijk was dat ook zo. Dit proces van 
omschakeling van Latijnse naar Nederlandse liturgie 
heeft zich tot in onze dagen zodanig voortgezet dat 
we nu kunnen beschikken over een schat aan 
Nederlandse liturgische teksten op nieuw 
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gecomponeerde muziek en dat we onder meer van 
de  Gregoriaanse zang spreken als van een cultureel 
erfgoed van de Rooms Katholieke Kerk. Als er een 
erfgoed is, is er ook een erflater: de Kerk van vóór 
het Concilie! 

Het verleden dat men gekend heeft, wordt vaak 
geïdealiseerd. De Gregoriaanse mis kan zeker bij de 
ouderen, om niet te zeggen de bejaarden onder 
ons, hartverwarmende nostalgische gevoelens 
opwekken. Maar zo hartverwarmend was vroeger in 
de dagelijkse, doorgaans zondagse, praktijk de 
uitvoering van de Gregoriaanse zang over het 
algemeen niet. Als kind ben ik als het ware in 
Gregoriaanse klanken opgegroeid met een vader 
die overal waarheen zijn ambtelijke carrière hem 
voerde, dirigent van het parochiële zangkoor werd 
en een broer die kerkmuziek en orgel studeerde. 
Voor de moeilijkheden van de zogenaamde 
wisselende gezangen van de Gregoriaanse mis 
vluchtten de koorzangers vaak weg door ze 
eenvoudigweg te reciteren. Zij gaven, naar mijn 
herinnering, de voorkeur aan zogenoemde 
muziekmissen van Nederlandse of buitenlandse 
componisten. Lorenzo Perosi was populair. Ik 
herinner me ook namen als van Orlando di Lasso of 

Giovanni da Palestrina, componisten uit de 
renaissance. Polyfone muziek, geen gemakkelijke 
muziek, zoals ook ons eigen gemengde koor nog 
kon ervaren in de jongste kerstnachtviering met de 
overigens goede uitvoering van het ‘Oh Magnum 
Mysterium’ van Tomás Luis de Victoria, evenals 
eerder genoemden een componist uit de zestiende 
eeuw. 

Als erfgoed van de Rooms Katholieke Kerk – en niet 
alleen van haar – behoudt het Gregoriaans zijn 
waarde en heeft het zijn liefhebbers. Maar in de 
praktijk is het Gregoriaans uit onze mis- of 
eucharistievieringen nagenoeg verdwenen. Van het 
terugvoeren in de praktijk ben ik geen voorstander. 
Het is niet vernieuwend, niet missionair en trekt 
geen jongeren. Het is eerder traditionalistisch en 
heeft de schijn van een terug naar het verleden. 
Over de schoonheid van het Gregoriaans als 
kunstvorm wil ik niet discussiëren. Maar dan zie ik 
eerder een theater-vertoning als de Herman 
Finkersiane uitvoering van de ”Missa in Mysterium”, 
zoals onlangs in de St. Plechelmuskerk in Oldenzaal. 

Mij is het Latijn een nostalgisch genoegen! 
Timo Harmsen, 8 januari 2017 
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Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

 Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 0318 417 670 

 Rita van Doesum-Karsten (secretaris) 
 e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
 tel. 0318 418 025 

 Arend Jan Nell, (penningmeester) 
 e-mail: penningmeester@rkkerkbennekom.nl 

tel. 0318 430 988 

 Truus Appelman, tel. 0318 414 943 

 Marieke Kok-Willemsen tel: 0318 417 088 
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 
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