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 _____________________ DOEN WAT JE ZEGT – DE ZALIGSPREKINGEN ______________________ 

 
Matteüs 5, 1-11 

 
Elk van de vier evangelies heeft zijn eigen karakter en legt z'n eigen accenten. Dat maakt ze extra 
interessant. Zo let het evangelie van Matteüs altijd bijzonder op het nauwe verband tussen wat Jezus zegt 
en wat hij doet. Al aan het begin staat: 'Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, 
verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk' (Mt 
4,23). Onderricht en verkondiging, rondtrekken en genezen: daar zien we het spreken en handelen van 
Jezus samengevat. Handelen en spreken zijn één, Jezus zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Dat is wat de 
gemeenschappen waar het evangelie van Matteüs ontstaan is als voorbeeld namen om na te volgen. 

Maar met zijn voorbeeld wilde Jezus niet slechts een programma geven om na te volgen, een soort 
methode om de status van heiligheid te bereiken. Dat blijkt overduidelijk uit de eerste woorden van de 
tekst die in deze bijdrage centraal staat, de Zaligsprekingen. Er staat niet: 'Volgens Jezus moeten we dit en 
dat doen…', maar: 'Gelukkig wie zo en zo is...'. Dat maakt verschil. 

Jezus navolgen was niet bepaald gemakkelijk, hadden de gemeenschappen van Matteüs al ruimschoots 
ondervonden op het moment dat ze zich aan het schrijven van het evangelie zetten. In Palestina was oorlog 
uitgebroken, en waren ze van huis en haard verdreven. In het buitenland moesten ze nieuw onderdak en 
nieuwe middelen van bestaan zoeken. Door hun joodse broeders en zusters werden ze vijandig behandeld, 
er was geen plaats meer voor hen in de synagoges. Maar ze wisten zich te redden. 'Gelukkig wie nederig 
van hart zijn, gelukkig de treurenden, de zachtmoedigen, wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, de 
barmhartigen, wie zuiver van hart zijn, de vredestichters, de vervolgden'. Dat waren zijzelf! Hier lijkt precies 
beschreven te worden hoe zij eraan toe waren. Wat een troost om zichzelf te kunnen herkennen, maar er 
was nog meer: in deze woorden zagen ze ook hun leermeester Jezus terug. Zo goed en zo kwaad als het 
ging, lukte het hun in zijn voetstappen te gaan en tegenslagen tegemoet te treden zoals hij dat had gedaan. 
'Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond'. Hoe en wanneer? Misschien nu al, op een of 
ander manier. De vreugde bestaat uit de ervaring dat alle problemen als gevolg van leven in verbondenheid 
met Jezus niet tot verwarring leiden, maar juist tot een verrassend geluksgevoel en een nog sterkere band. 

Jezus deed wat hij zei. Wij proberen dat ook, soms lukt ons dat. Daarin ligt ons geluk, en nog meer... 
Marc van der Post 
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Parochiewacht: 0318 414 896 
De Mariakapel is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is de parochiewacht 
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk. 
(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. In noodsituaties, bedie-
ning, handoplegging en ziekenzegen, 
overlijden, kunt u het nummer dat op de 
band staat bellen. 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best worden 
gemeld bij de parochiewacht. 

Aandacht voor zieke/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 geloofsgemeenschap terwijl dat 
wel welkom is. Als pastoraatsgroep 
willen wij, samen met de bezoekgroep, 
graag die aandacht geven en een 
luisterend oor zijn voor deze mede-
parochianen. Mocht u twijfelen of het 
wel bekend is bij de pastoraatsgroep dat 
of uzelf, uw partner of een mede-
parochiaan 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 (namen en nummers 
staan op de laatste pagina van het 
NieuwSBlad) of bel het nummer van de 
parochiewacht; bij geen gehoor kunt u, 
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 

 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 ________________________________ KERKBERICHTEN ________________________________ 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 5 maart t/m 9 april 
in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom. 

woensdag 1 maart, 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 
voorganger: Antoinette van Schaik en Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede 
intenties: mevrouw Hend Rienks 

zondag 12 maart, 2de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: pastor Guido Dieteren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

vrijdag 17 maart 
19.30 uur: Taizé Vesperviering  
 Raad van Kerken Bennekom 

zondag 19 maart, 3de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: Piet Muilwijk en Marian Bolscher 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vastenaktie 

!!! LET OP: ZOMERTIJD !!! 

zondag 26 maart, 4de zondag Veertigdagentijd 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder grenzen 

zondag 2 april, 5de zondag Veertigdagentijd 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ISOFA – Schuldhulpverlening 

zondag 9 april, Palmzondag 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: pastor Joop Nijrolder 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Ronald Mc Donald-huis 

Palmpasen (zondag 9 april) 
Zondag 9 april is het Palmpasen. 
Kom met je zelfgemaakte palm-
pasenstok naar de kerk om het 
samen te vieren! We verzamelen 
tussen 10.15 en 10.30 uur op het 
kerkplein. Eerst staan we in de 
kerk kort stil bij de betekenis van 
Palmpasen en dan lopen we een 
mooie optocht samen. Tot dan! 

Werkgroep gezinsviering 

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. 
mrt 05 10.30u v. Lammeren 0318 415 479 
 19 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 
apr 02 10.00u Nell 0318 430 988 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
mrt 05 10.30u Breteler 0317 415 588 
 19 10.30u De Vocht 0318 413 088 
apr 02 10.00u Beerepoot 0317 423 570 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
mrt 05 10.30u Baks 0318 418 686 
 19 10.30u Kroes 0318 418 002 
apr 02 10.00u Schlepers 0318 416 304 

Een nieuwe parochiële voorganger? 
Op 19 maart mag ik, Piet Muilwijk uit Wageningen, 
in de viering in Bennekom voorgaan. Heel beknopt 
zal ik iets over mijn achtergrond vertellen. Ik ben in 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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1943 geboren en groot geworden in Holland. Na de 
studie natuur- en wiskunde werd ik leraar in 
Hilversum. Daar trouwden Leni en ik. Wij kregen er 
onze eerste dochter. 

In 1971 vertrokken wij naar Congo. Aan een 
middelbare school, ver van de grote stad in de 
savanne, gaven we les aan 30 meisjes en 300 
jongens die allemaal intern waren. Het verblijf in 
Congo (Zaïre) heeft grote invloed gehad op onze 
ontwikkeling: wat is normaal en wat is ongewoon? 

Na 4 jaar gingen wij terug naar Nederland en 
kwamen in Stadskanaal terecht. Hoewel wij ‘Stad 
noch Land‘ kenden hebben we er 33 jaar met veel 
plezier gewoond en gewerkt. In 2008 zijn wij naar 
Wageningen verhuisd, onze jongste dochter 
achterna. 

Bij de donderdagvieringen in onze kerk ben ik een 
paar keer ingevallen en op een gegeven moment is 
mij gevraagd om mee te doen met de cursus 
parochiële voorganger. De cursus was heel 
inspirerend en leerzaam, vooral omdat de 
deelnemers vieringen moesten voorbereiden. Als je 
aan de beurt was zaten de andere cursisten in de 
kerkbanken, was het alsof je voor een parochie 
sprak. 

De laatste jaren komen wij regelmatig in Bennekom 
in de kerk, vooral als pater Koenen er is. Zijn manier 
van Bijbeluitleg is een verrijking voor je leven. Sinds 
één jaar zijn er in Wageningen geen Woord en 
Communie vieringen meer op zondag. Om toch 
actief te blijven heb ik gevraagd of ik in Bennekom 
zou kunnen voorgaan en met een paar weken is het 
zover. 

Hongerdoek 'Ik ben omdat jij bent' 
Het liturgieberaad en de MOV hebben samen het 
initiatief genomen om deze vastenperiode weer een 
hongerdoek in onze kerk op te hangen. Het 
ophangen van een hongerdoek is een oud, middel-
eeuws gebruik om in de vastentijd het altaar waar 
de viering van de eucharistie plaatsvond aan het 
oog te onttrekken. Omdat de doeken tijdens de 
vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam 
'hongerdoeken'. Sinds 1976 wordt deze vergeten 
traditie opgepakt door de Duitse vastenactie 
'Misereor' waarbij er een actuele betekenis gegeven 
wordt door kunstenaars uit het Zuiden te vragen 
nieuwe hongerdoeken te maken met christelijke 
thema's die hen aanspreken. De gedachte erachter 
was: waarom zouden wij niet door christelijke 
symbolen en beelden uit het Zuiden tot nieuwe 

instelling en houding, tot vernieuwd geloven 
kunnen worden gebracht? 

Dit jaar is de hongerdoek ‘Ik ben omdat jij bent' 
geschilderd door de in 1966 in Nigeria geboren 
kunstenaar Chidi Kwubiri. Als kind maakte Chidi de 
toenmalige Biafra-oorlog mee, met de daarmee 
verbonden hongersnood en vluchtelingenstromen. 
In de jaren ’90 van de vorige eeuw emigreerde 
Kwubiri naar Duitsland, waar hij studeerde aan de 
gerenommeerde Kunstacademie Düsseldorf. Hij 
woont tegenwoordig met zijn gezin in Pulheim, niet 
ver van Keulen. Kwubiri noemt zich met enige 
nadruk geen ‘Afrikaanse kunstenaar’, maar een 
‘kunstenaar uit Afrika’. Daarmee wil hij aangeven 
dat hij zichzelf ziet als deelnemer aan en behorende 
tot de internationale kunstscène. "Wat mij 
inspireerde waren de twee grote rivieren in Nigeria: 
de Niger en Benue. Zij stromen samen en bestaan 
vreedzaam naast elkaar terwijl zij uit twee 
verschillende bronnen komen. Als deze twee 
natuurkrachten daadwerkelijk bij elkaar kunnen 
komen, elkaars karakter kunnen laten versmelten, 
elkaar kunnen vasthouden, elkaar kunnen aankijken 
en tegen elkaar kunnen zeggen: 'kijk ik ben, omdat 
jij bent', dan is dat precies dat wat ik probeer uit te 
drukken." CHIDI KWUBIRI, Kunstenaar, www.chidi-
kwubiri.com. 

De titel van de hongerdoek verwijst naar een 
Afrikaans spreekwoord: ‘Ik ben omdat jij bent – en 
jij bent omdat wij zijn’. Dit gezegde impliceert dat 
het tot het mens-zijn behoort deel van een relatie-
netwerk te zijn, waarbij wederkerigheid van funda-
mentele betekenis is. Geen mens woont alleen op 
een eiland. We zijn allemaal met elkaar verbonden 

en op elkaar aangewezen. Jezelf ontwikkelen komt 
tot stand door relaties, die gekenmerkt worden 
door solidariteit en zorg voor elkaar. Wanneer we in 
solidariteit opkomen voor anderen, dan ontvangen 
we in gelijke mate als we geven. 

http://www.chidi-kwubiri.com/
http://www.chidi-kwubiri.com/
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De hongerdoek bestaat uit twee losstaande 
panelen, twee rechthoekige vlakken met een smalle 
middenstrook ertussen. Die middenstrook geeft de 
indruk van een grens, een afstand, een afscheiding 
tussen beide panelen, tussen de beide afgebeelde 
mensen. De afbeelding in zijn geheel wekt de 
suggestie van twee magnetische velden die elkaar 
bijna raken en heeft ook wel iets kosmisch, als een 
blik in een eindeloos heelal, met ontelbare sterren 
en hemellichamen. 

Tijdens de vieringen zal er op verschillende wijze 
aandacht worden besteed aan de hongerdoek. 

Nicole Bischoff 
Link naar meer informatie in het duits: 
www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion/hungertuch/ 

Goede Vrijdag (vrijdag 14 april 15.00 u) 
Goede Vrijdag is een bijzondere dag, tussen Palm-
pasen en Pasen. Maar wat gebeurde er precies? En 
waarom denken we daar nu nog steeds aan? Hier 
staan we in een viering speciaal voor kinderen elk 
jaar om 15.00 uur in de middag kort bij stil. Het 
verhaal wordt uitgebeeld. Ook brengen we een 
bloemengroet. Mooi, en stil. Breng je een mooie 
bloem (uit de tuin) mee? Het is op vrijdag 14 april 
om 15.00 uur. 

Sobere maaltijd voor project in 
Namanga, Kenia 
Ook dit jaar bent u weer van harte uitgenodigd voor 
de sobere maaltijd, een oecumenisch en fairtrade 
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 ons eigen 
vastenactie-project in samenwerking met de 
Stichting Catharina Fonds: de renovatie van 3 

klaslokalen, inclusief sanitair, van de Namanga 
Primary School voor de circa 65 leerlingen met een 
verstandelijke beperking, alsmede een kas voor 
deze leerlingen om zelf voedsel te leren verbouwen. 
De maaltijd begint om 18 uur en we eten in de 
torenzaal 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. Ook is het mogelijk na de maaltijd 
naar de film "Down to earth" in het kader van het 
jaarthema 'wat raakt verbindt' in de parochiezaal te 
kijken (meer info elders in dit blad). 

U kunt zich voor de sobere maaltijd opgeven bij: 

-  Nicole Bischoff, 0318 417 377, 
nicolebischoff@telfort.nl, 

- of Truus Appelman, 0318 414 943, 
truusapp@xs4all.nl 

We hopen u 17 maart aan onze tafel te mogen 
ontvangen! 

Taizé-viering 
Op vrijdag 17 maart wordt om 19.30 uur in de 
katholieke kerk aan de Heelsumseweg 1 in Benne-
kom een Taizé-viering gehouden, georganiseerd 
door de Raad van Kerken. Het samen zingen van 
meditatieve liederen en verstilling zijn belangrijke 
elementen in deze viering. Het koor en de muzikale 
begeleiding bestaan uit mensen uit verschillende 
kerkgenootschappen, helemaal in de lijn van de 
oecumenische vieringen in Taizé. 

In Taizé, Frankrijk, heeft zich na 
1945 een internationale klooster-
gemeenschap gevormd die mensen 
met elkaar wil verbinden; een plek 
van verzoening, waar mensen 
samenleven en samen vieren onaf-

hankelijk van tradities en kerkmuren, een plek van 
verstilling en rust. 

Iedereen is van harte welkom om deze Taizé viering 
bij te wonen, de liederen mee te zingen, te 
luisteren, stil te zijn; ook is er de mogelijkheid elkaar 
te ontmoeten na afloop van de viering. 

Vastenactie project 2017 Zuid-Kenia 
Het project heeft betrekking op de renovatie van 3 
klaslokalen, inclusief sanitair, van de Namanga 
Primary School die in gebruik zijn bij ca. 65 leer-
lingen met een verstandelijke beperking, alsmede 
een kas voor deze leerlingen om te leren zelf 
voedsel te verbouwen. Dit betreft een project van 
de Stichting Catharina Fonds die er vorig jaar, door 
de inzet van vele M.O.V. werkgroepen binnen de 
parochie, in geslaagd is een meisjesslaaphuis op het 

https://www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion/hungertuch/
mailto:nicolebischoff@telfort.nl
mailto:truusapp@xs4all.nl
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terrein van de basisschool Maparasa in Namanga te 
bouwen. Tijdens de Vastentijd zal in de kerken van 
Bennekom, Wageningen, Renkum, Heelsum, 
Oosterbeek, Doorwerth en Veenendaal een 
themaviering worden gehouden waarin aandacht 
wordt gevraagd voor dit project. Voor nadere 
informatie over het project kunt u terecht bij uw 
M.O.V werkgroep. Verdere toelichting kunt u ook 
vinden in de speciale project folder die binnen de 
geloofsgemeenschappen wordt verspreid. 

Tijdens de Vastentijd wordt uw financiële steun 
gevraagd om het onderwijs aan deze kinderen te 
verbeteren zodat ze een betere toekomst tegemoet 
gaan. Voor alle deelnemende geloofsgemeen-
schappen: rek.nr. NL50 INGB 0005 1849 34 t.n.v. 
MOV Ede o.v.v. Zuid-Kenia. 

Seniorenpastoraat 
Op donderdag 23 maart 2017 
is er een ochtend van het 
seniorenpastoraat die begint 
om 10.30 uur in de torenzaal. 
De heren Gijsbertsen en Van 
Amerongen, van de Vereniging Oud-Bennekom, 
zullen ons meenemen in de geschiedenis van 
Bennekom en vertellen over de diverse kerken die 
Bennekom rijk is, waaronder natuurlijk ons dierbare 
kerkje, dat dit jaar 60 jaar deel uit maakt van die 
geschiedenis. De ochtend wordt afgesloten met een 
gezamenlijke lunch. Zo rond 13.00 uur zal dan de 
ochtend ten einde zijn. 

Marian Bolscher, Brigit Kaptein, Mieke de Heij en 
Marianne Thie 

In memoriam Adriana Anna 
Stadegaard 
Op dinsdag 17 januari 2017 is, nadat zij de zieken-
zegening had ontvangen, overleden Jeanne 
Stadegaard. Ze is 96 jaar geworden. 

Jeanne was een van de oudste parochianen. Zij 
heeft de oprichting van onze kerk meegemaakt en 
heeft vele jaren in het gemengd koor gezongen. 
Vanuit de Beemster, waar ze op 27 januari 1920 is 
geboren en is opgegroeid vertrok ze naar 
Bennekom, dicht in de buurt van haar zus die in Ede 
ging wonen. Ze is jarenlang als secretaresse 
werkzaam geweest en was een van de eerste 
bewoners van de Timanshof. 

Toen ze 90 werd heeft ze haar wensen voor de 
uitvaartviering op papier gezet, de lezingen, de 
liederen. Zij had gekozen uit een gedeelte van 
Prediker, waarin we konden horen dat er voor alles 
een tijd was en de lezing over de Emmausgangers. 

Jeanne was een kordate en zelfstandige vrouw met 
humor. Ze had veel contact met haar nichten die 
haar lief waren. In de viering is door haar nicht Afra 
onderstaande tekst voorgelezen die goed weergeeft 
hoe Jeanne in het leven stond. 

 Alleen zijn 
 betekent niet eenzaam 
 alleen zijn 
 geldt voor mij niet als een straf 
 alleen zijn 
 met mooie gedachten 

gedachten neemt niemand je af 

 Alleen zijn 
ongestoord in mijn kamer 

 de dingen vertrouwd om mij heen 
een rustig en zuiver geweten 
dan ben ik gelukkig…alleen. 

 Wie zo 
het alleen zijn kan dragen 
en zich verzoent met het lot 
spreekt nooit van verzuimde dagen, 
maar leeft in vertrouwen met God. 

Dat Jeanne zo mag blijven voortleven in onze 
gedachten, in verhalen met een traan en een lach. 
In ons hart. Dat het zo mag zijn. 

Samen de maaltijd delen 

Op zondag 29 januari deed 
kookgroep “Het Heilig 
Boontje” weer zijn uiterste 
best om, voor maar liefst 42 
personen een heerlijke 
maaltijd te bereiden. Dit 
werd voorafgegaan door een 
mooie ingetogen meditatie-
viering in de kerk. Diny Booyink “nam ons mee” 
naar de boom die in de herfst haar bladeren 
verliest, maar haar sappen en krachten zodanig 
bewaart, dat ze in de lente weer in volle bloei kan 
komen. Met muziek, liederen en stilte, verbleven 
we bij dit gegeven en bij onze eigen krachten die we 
kunnen aanboren en gebruiken. 

Om 5 uur begaven we ons naar de Parochiezaal, 
vanwaar een heerlijke geur ons al tegemoet kwam. 
Tweeënveertig mensen; het paste maar net! We 
genoten van: 
- Heerlijke tomatensoep 
- Kip country captain, een aromatisch gerecht, 

genoemd naar de zeekapitein die van de kruidige 
Indiase keuken hield. Nou, die zeekapitein had 
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smaak, en wij ook! Alles ging op, op enkele 
rijstkorrels na. 

- Appelplaatkoek met koffie vervolmaakte de 
maaltijd. 

We sloten af met gebed, en omdat de hele 
locatieraad aanwezig was, ging de voorzitter hierin 
voor. Nu bleek dat we het nieuwe Onze Vader nog 
onvoldoende beheersen zonder tekst. 

Was u verhinderd bij dit gebeuren? 
Op 30 april is er weer om 16.30 uur een meditatieve 
viering en om 17.00 uur een heerlijke maaltijd, 
bereid door de kookgroep: “Het Heilig Boontje”. U 
kunt zich inschrijven bij Hermine Wilmink 
(wilmink@planet.nl). Mocht de gang naar de kerk 
een bezwaar zijn voor u, laat het ons weten. We 
halen u graag op en brengen u na afloop weer thuis. 

Riet Kroes 

Midwintermaaltijd 
De locatie Maria Virgo Regina van 
de Zalige Titus Brandsma parochie 
draait hoofdzakelijk op de tomeloze 
inzet van talrijke vrijwilligers. Deze 
vrijwilligers zijn goud waard. Om 
regelmatig een beroep te kunnen 
blijven doen op deze onbaatzuch-
tige vrijwilligers moeten zij zo nu en 
dan wel in de watten gelegd 

worden, of in het zonnetje gezet worden, een 
schouder klopje krijgen of iets dergelijks. Gebeurt 
dat niet van hoger hand dan doen zij dat elkaar wel. 

Zo komen de commissies Technisch Onderhoud (de 
technische dienst) en Terreinonderhoud (de 
tuinclub) jaarlijks 1x bij elkaar met hun partners 
voor een gezellige en culinaire avond in de 
parochiezaal. Zo ook weer afgelopen vrijdagavond 
17 februari 2017. 

De gehanteerde formule voor deze gezellige 
midwintermaaltijdavond is bijna traditioneel 
geworden, namelijk: 3x3. Drie mensen zorgen voor 
3 verschillende voorgerechten, drie andere perso-
nen zorgen voor de bereiding van weer 3 verschil-
lende hoofdgerechten en nog eens drie anderen 
maken ook 3 verschillende lekkere toetjes. Zo 
ontstaat er een overheerlijk midwinterbuffet van in 
totaal 9 verschillende gerechten, waarvan we met 
zijn allen van smullen. De midwintermaaltijd wordt 
vervolgens beëindigd met een goed aangeklede kop 
koffie. 

Voorafgaand aan dit culinaire diner gebruiken we 
nog een aperitief en natuurlijk is er ook een drankje 
bij het eten.  Dus met een minimaal budget hebben 

we een maximaal gezellige avond die borg staat 
voor weer een heel jaar lang onbaatzuchtige inzet 
van een grote groep vrijwilligers voor onze 
geloofsgemeenschap. 

 

Gerard Bolscher 

Presentatie communicantjes 
Op zondag 5 februari tijdens de gezinsviering, 
hebben de kinderen die zich aan het voorbereiden 
zijn op de eerste communie zich kunnen voorstellen 
aan de parochie. Dit jaar zijn ze met een klein maar 
knus groepje. 6 Kinderen gaan op 11 juni de eerste 
communie doen. 

 

De gezinsviering werd voorgegaan door Hans 
Lucassen. Alle kinderen hadden thuis een foto van 
zichzelf op een afbeelding van een kaars geplakt en 
mooi versierd. Deze versierde kaarsen werden op 
een houten plank gezet. Ook mochten alle kinderen 
tijdens het uitdelen van de communie een kaars 
met een zakje zout vasthouden. Dit stond symbool 
voor het licht dat zij voor anderen zijn en de smaak 
die zij aan het leven kunnen geven. De komende tijd 
zullen de kinderen zich samen met Thera en 
Christianne verder gaan voorbereiden. 

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

De Pastoraatsgroep is het aanspreekpunt voor 
pastorale zorg voor leden van onze geloofs-
gemeenschap. In een maandelijks overleg vindt 
onderlinge coördinatie plaats. Ook met een lid van 
het Pastorale team vindt er van tijd tot tijd overleg 

mailto:wilmink@planet.nl
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plaats. Regelmatig, maar in elk geval twee keer per 
jaar, is er een overleg met de locatieraad voor 
onderlinge afstemming. Ook met de kosters heeft 
de Pastoraatsgroep 2x per jaar een overleg. 

Elk lid van de pastoraatsgroep heeft een specifiek 
aandachtsveld: 
- Riet Kroes heeft als profiel: →Liturgie 

en is tevens voorzitter 
- Gilles Ampt heeft als profiel: →Diaconie 
- Pieter Boers heeft als profiel: 

 →Gemeenschapsopbouw 
- Marianne Thie heeft als profiel: →Catechese 

De pastoraatsgroepsleden wonen 2x per jaar 
beraadsvergaderingen bij, die bij hun profiel horen, 
alsook de overkoepelende beraadsvergaderingen 
van de zTB parochie. 

Op roosterbasis heeft elk lid van de pastoraatsgroep 
telefoonwacht, wat inhoudt dat ingesproken 
telefoontjes beantwoord worden. Het e-mail adres 
van de pastoraatsgroep is: 

pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. 
Voor verdere inlichtingen kunt u uw vraag naar 
bovenstaand adres sturen, of een bericht inspreken 
op de voicemail van de parochiewacht van de Maria 
Virgo Regina kerk Bennekom, tel.: 0318 414 896. 

Korte cursusreeks Liturgietoerusting 
Wat maakt dat een viering ons raakt? 
Herkent u dit: 

• Bij de voorbereiding van een (gezins-)viering 
zoeken we altijd naar samenhang en zingeving: 
hoe kunnen we dit vormgeven? 

• Om met elkaar een viering voor te bereiden: 
hoe pakken we dit aan? 

• Op welke manier zijn symbolen en rituelen in 
te passen in een viering? 

Speciaal voor parochianen die actief betrokken zijn 
bij de totstandkoming van zondagse vieringen, 
vanuit een koor, als lector of vanuit een 
liturgiewerkgroep, komt er dit voorjaar een korte 
cursusreeks van 5 avonden. 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. 

De thema’s die in de cursusreeks aan de orde 
komen zijn: 

• verschillende orden van dienst 
• taal van de liturgie 
• symbolen 
• rituelen 

De cursusreeks biedt een combinatie van 
overdracht van basiskennis en van vorming door het 
ontwikkelen van het gevoel voor wat er in een 
viering gebeurt. De opbouw van de cursus ziet er als 
volgt uit: 

• 1e en 2e avond – basis van de liturgie (pastoor 
Henri ten Have) 

• 3e, 4e en 5e avond – interactie en oefening 
(Andries Govaart) 
o 3e avond staat de opening van de viering 

centraal 
o 4e avond staat het woord centraal 
o 5e avond staat het gebed centraal 

De cursusavonden zijn op donderdagen behalve de 
eerste avond die op een woensdag is. De volgende 
data staan gepland: 

• 1e avond: woensdag 22 maart 19.30 - 21.30 uur 
(RK kerk Bennekom - Torenzaal) 

• 2e avond: donderdag 6 april 19.30 - 21.30 uur 
(RK kerk Bennekom - Torenzaal) 

• 3e avond: donderdag 20 april 19.30 - 22.00 uur 
(RK kerk Wageningen - Verrijzeniszaal) 

• 4e avond: donderdag 11 mei 19.30 - 22.00 uur 
(RK kerk Wageningen - Verrijzeniszaal)  

• 5e avond: donderdag 15 juni 19.30 - 22.00 uur 
(RK kerk Wageningen - Verrijzeniszaal). 

De grootte van de groep zal tussen de 10 en 15 
personen zijn, en bestaan uit een gemengde groep 
parochianen van alle locaties van de zTB-parochie. 
Het is de bedoeling dat de deelnemers zich 
aanmelden voor een gehele reeks van 5 avonden. 
Voor deze cursusreeks is geen voorkennis of 
ervaring vereist. De kosten voor deze cursusreeks 
zijn € 15 eigen bijdrage per deelnemer. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Heeft u interesse 
om de cursusreeks te volgen? Dan kunt u zich voor 
15 maart aanmelden via een e-mail aan 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl t.n.v. Gilles 
Ampt. Ook voor vragen over de cursusreeks kunt u 
bij hem terecht. 

Gilles Ampt, pastoraatsgroep Bennekom 
Marieke Kok-Willemsen, Lokatieraad Bennekom 

*) 
Andries Govaart, (1954, Breda) studeerde 

theologie/ liturgie in Nijmegen. Hij was pastor in 
Arnhem-Zuid en werkte in het bisdom Utrecht voor 
liturgische toerusting, verdieping en meditatie. Hij heeft 
zijn eigen bureau ‘Anderszins’, tekst en toerusting voor 
ritueel en liturgie.

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl


 

10 
 

Collecteopbrengsten van januari en 
februari 

 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte 

22 jan 157,47 187,67 
Manege zonder 

Drempels 

23 jan 192,35  uitvaart 

5 febr 123,80 206,42 
Straatkinderen in 

Bolivia (MOV) 

 147,58  offerblok 

Totaal: 621,20 394,09  

 

Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- Op 26 februari is de collecte voor de zorgboerderij 

Willemshoeve in Wageningen. De Willemshoeve 
biedt dagbesteding aan ouderen met een 
psychogeriatrisch ziektebeeld, een psychiatrisch 
ziektebeeld, verstandelijke en/of psychogeriatri-
sche beperking 

- Op 5 maart is de collecte bestemd voor de 
Voedselbank Ede. Een toenemend aantal gezinnen 
in en rondom Ede is afhankelijk van de Voedsel-
bank. 

- Op 12 maart collecteren we voor Caritas in 
Bennekom 

- Op 19 maart is de collecte bestemd voor de 
Vastenaktie. De opbrengsten van de Vastenaktie 
in onze geloofsgemeenschap worden besteed aan 
een project van de Stichting Catharina Fonds in 
het Masai-gebied in Kenia. Dit jaar is het een 
aanvraag voor de renovatie van 3 klaslokalen, 
inclusief sanitair, van de Namanga Primary School, 
die in gebruik zijn bij ca. 65 leerlingen met een 
verstandelijke beperking, alsmede een kas voor 
deze leerlingen om te leren zelf voedsel te 
verbouwen. 

- Op 26 maart is de collecte voor Artsen zonder 
Grenzen. Artsen zonder Grenzen biedt wereldwijd 
medische noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, 
rampen en epidemieën. 

- 2 april is de collecte voor ISOFA-Wageningen. 
Deze organisatie ondersteunt mensen die het 
overzicht en de greep op hun inkomsten en 
uitgaven kwijt zijn of dreigen te verliezen. Om de 
administratie weer op orde te brengen zet ISOFA 
gecertificeerde vrijwilligers in die als schuldhulp-
maatje een tijd met de hulpvrager oplopen. 

- Op 9 april collecteren we voor Ronald McDonald 
huis in Arnhem. In Ronald McDonald Huis Arnhem 
verblijven ouders, broertjes en zusjes van 

kinderen die worden behandeld in revalidatie-
centrum Klimmendaal of ziekenhuis Rijnstate. 

Ik beveel deze collectes van harte bij u aan. 
Arend Jan Nell 

 
 
 

Periodieke giften en Kerkbalans 
Let op… 
Uw kerkbijdrage kunt u als gift aftrekken bij de 
aangifte inkomstenbelasting. Maar dat geldt slechts 
voor het deel van uw donaties aan goede doelen, 
wat boven de 1% van uw inkomen uitkomt. Tot de 
drempel van 1% zijn giften niet fiscaal aftrekbaar. 
Behalve als u zich via een overeenkomst verplicht 
om een jaarlijkse gift te doen, gedurende 5 jaar of 
langer. Dan is uw hele kerkbijdrage elk jaar 
aftrekbaar voor de belastingen. U kunt dan dus 
meestal 40% meer schenken zonder dat het u netto 
meer geld kost. Uitleg en berekeningen vindt u op: 
www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html. 
Wat moet u doen om een periodieke gift te 
regelen? 
Vroeger moest u daarvoor bij een notaris een 
schenkingsakte laten opmaken. Dat is nu niet meer 
nodig. Nu volstaat het invullen en opsturen van een 
formulier van de belastingdienst wat u vindt op: 
http://bit.ly/2lalzQ8 
Het beste is om als looptijd van de gift te kiezen 
voor onbepaalde tijd. Dan kunt u de overeenkomst 
vanaf 5 jaar weer opzeggen, maar u kunt de 
overeenkomst ook door laten lopen zonder extra 
rompslomp. Verder kunt u het beste aanvinken dat 
de overeenkomst eindigt bij overlijden van de 
schenker en bij vervallen van ANBI-status, verliezen 
baan, etc. 
Na volledig invullen graag opsturen naar locatieraad 
of parochiebestuur voor verdere afhandeling. Dat 
kost niets! Vervolgens kunt u als u dat wilt de 
afgesproken jaarlijkse of maandelijkse betaling bij 
de bank automatisch regelen. 

Redactie 
 
 

Weten we het nog????? 
De datum 22 april komt steeds dichterbij. En dat is 
natuurlijk onze gezellige “DOE-DAG”. Natuurlijk met 
z’n allen {jong en oud} deze dag reserveren. Truus, 
Riet en ik verwachten weer een grote opkomst.  
Verdere informatie volgt. 

Met vr.gr. Pieter Boers 

https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html
http://bit.ly/2lalzQ8
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Stijn Fens: Kan paus Franciscus de 
Nederlandse katholieke kerk redden? 

Lezing op 4 april om 20 uur in onze kerk 

De rooms-katholieke kerk in ons land heeft het 
moeilijk. Steeds minder kerkgangers, steeds minder 
inkomsten met als gevolg ingrijpende parochiefusies 
en pijnlijke kerksluitingen. Gelukkig hebben we sinds 
vier jaar paus Franciscus die optimisme en bezieling 
lijkt te hebben teruggebracht bij grote groepen 
katholieken in Nederland. Maar is dit genoeg om de 
Godslamp brandende te houden? 

Over Stijn Fens: (stijnfens.nl/over_mij/) 

In oktober 1978 bezocht ik voor het 
eerst Rome en wil er sindsdien 
nooit meer weg. Maakte als toerist 
het conclaaf mee waarin Johannes 
Paulus II tot paus gekozen werd. 
Een fascinatie voor het Vaticaan en 
haar bewoners was geboren. 

Ik studeerde Europese Studies aan 
de Universiteit van Amsterdam, met als hoofdvak 

Italiaans. In 1990 trad ik in dienst van de KRO, waar 
ik al snel verslaggever werd bij RKK Kruispunt. Later 
werd ik eindredacteur van programma's als Tussen 
Hemel en Aarde en Soeterbeeck. In 2005 deed ik in 
Rome verslag van de dood van Johannes Paulus II 
en van het daarop volgende conclaaf. Ik deed vaak 
commentaar bij plechtigheden uit Rome en ging 
met de paus op reis. 

Begin 2008 maakte ik samen met Bart Ruijs een 
serie over het dagelijks leven in het Vaticaan onder 
de titel Kijk het Vaticaan. Deze serie kreeg in 2009 
een vervolg en is op DVD uitgebracht. In 2010 
verscheen mijn boek ‘Vaticanië. De geheimen van 
de paus’. Eind april 2013 verscheen 'De Nieuwe 
Paus', het eerste Nederlandstalige boek over paus 
Franciscus. In november 2015 was ik een van de vier 
journalisten die het eerste Nederlandse interview 
met paus Franciscus maakten. 

Momenteel ben ik redacteur en columnist bij 
dagblad Trouw. Ook werk ik aan een boek over mijn 
katholieke wortels.  

 

 ___________________ 10 MAART – FEESTELIJKE OPENING JUBILEUMJAAR ____________________ 

 
Dit jaar, 2017, is het 60 jaar geleden dat er op 10 maart de eerste steen werd gelegd van onze kerk. En 
daarmee werd Bennekom een kerk rijker, een Rooms-Katholieke kerk. En dat mogen we vieren, nu in 2017, 
60 jaar kerk in Bennekom. 

“Tijd voor Bezinning” is het thema van de feestelijkheden. En reken maar dat er gevierd gaat worden. Op 10 
maart van dit jaar is de startavond, de aankondiging daarvan heeft u al in het vorige NieuwSBlad kunnen 
lezen. En daarnaast een mini-symposium in het kader van Laudato Si’, diverse vieringen, een prachtige 
Chagall tentoonstelling, kinderhappening, een jubileumconcert en voor de jeugd escape rooms. Het hele 
programma kunt u vinden in de flyer die bij dit blad is bijgevoegd en op de website: 
www.rkkerkbennekom.nl/MVR60/. 

Ook zullen er diverse “goodies” worden verkocht zoals een fraaie verjaardagskalender, ons succesnummer 
van het 50-jaar feest: de glas-in-lood-ramen kaarten, en een leuk koffiekopje om thuis nog eens na te 
genieten met een kopje koffie. 

http://stijnfens.nl/over_mij/
http://www.rkkerkbennekom.nl/MVR60/
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Jubileumprogramma voor het eerste half jaar 2017 
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 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Op 17 januari is Jeanne Stadegaard overleden op de 
leeftijd van 96 jaar. Jeanne was vanaf de oprichting 
bij het K.V.G. betrokken. Voordien was ze al lid van 
de paramentenclub, die in afwachting van de 
nieuwe kerk ijverig aan het borduren sloeg. Kleedjes 
voor de communiebank, albe, etc.. Zeg maar rustig: 
60 jaar is ze bij de kerk en het K.V.G. geweest. 
Vrouw van het eerste uur. 
Maandag 6 februari. In onze parochiezaal waren 27 
dames voor de creatieve middag. Lia, Toos en 
Marian hadden een groot aantal pakketjes samen-
gesteld, om een leuk handwerk mee te maken, in 
de tijd van ongeveer twee uur. Alle onderdelen 
kwamen keurig op grootte geknipt uit het zakje en 
zo konden wij meteen beginnen met maken van de 
drie, in grootte verschillende, kussentjes en het 
hartje. En er zaten in elk pakketje allemaal mooie 
combinaties van lapjes, knoopjes en lintjes, want 
subtiele combinaties maken, dat is deze drie dames 
wel toevertrouwd. We hebben zo gezellig en 
intensief zitten werken en er werd meteen ook heel 
wat gepraat en uitgewisseld tussendoor. Het was 
leuk ieders creatie te zien. Nog een lekker geurtje 
op de kussentjes en het was klaar voor gebruik. We 
vonden het een fijne middag. 
Wat er te gebeuren staat 
Maandagavond 6 maart. De Heer G. Glastra houdt 
een lezing over kippen. Aanvang lezing: 20.00 uur; 
koffie vanaf 19.30 uur. U kunt van alles te weten 
komen en vragen over dit onderwerp. 
Woensdag 22 maart. Koffieochtend. Aanvang: 
10.00 uur. De intekenlijst en nadere informatie over 
de plaats volgen nog op de K.V.G. avond van 6 
maart. U kunt voor informatie, of opgave ook de 
nummers van Toos Teunissen:0318 418 955, of Lia 
Fintelman: 0318 617 726 bellen. 
Maandag 3 april: De lezing “Passie en Pasen”. Deze 
wordt gegeven door Ds. J. Heine. Koffie en thee 
staan klaar om 19.30 uur, aanvang van de lezing is 
om 20.00 uur. 

Zaterdag 8 april: Kledinginzameling ”Mensen in 
Nood". De stichting Cordaid ”Mensen in Nood” 
houdt zaterdagmorgen 8 april van 9.00 tot 11.00 
uur weer een kledinginzameling. De inzameling 
wordt gehouden op het plein van onze kerk, Maria 
Virgo Regina, Heelsumseweg no.1. Wel graag alles 
brengen in gesloten plastic zakken. Informatie bij 
Willemien de Groot, tel: 0318 417 355. Meer 
informatie staat op een andere plaats in dit 
parochieblad. 
De datum voor ons jaarlijkse reisje is woensdag 10 
mei. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de u 
bekende plek voor het Kijk en Luister museum. Met 
de bus gaan we naar Ommen en de Overijsselse 
Vecht. Daar gaan we een vaartocht maken over 
deze rivier en kunt u genieten van de prachtige 
natuur. Tijdens de boottocht wordt er ook verteld 
over verleden en heden van Ommen en het 
Vechtdal en krijgt u koffie met gebak. Eenmaal van 
boord rijden we met de bus naar Vilsteren waar we 
voor een 3-gangen diner worden verwacht in 
restaurant “De nieuwe Ruif”. Daarna is er een 
videopresentatie over Landgoed Vilsteren en krijgen 
we in de bus een rondrit met gids langs de 
verschillende landgoederen in de omgeving. Terug 
bij het restaurant is er dan nog koffie of thee met 
krentenwegge. Rond 17.45 uur bent u weer thuis. 
En dit alles kost u € 57,25 per persoon, mits er 
tenminste 30 personen meegaan. Het lijkt ons een 
boeiend en afwisselend programma. U krijgt het 
inschrijvingsformulier eind maart / begin april toe-
gestuurd. 

Namens het bestuur, uw voorzitter Gea Kleipool 

Kledinginzameling ”Mensen in Nood" 
De stichting Cordaid “Mensen in Nood” houdt 
zaterdagmorgen 8 april van 9.00 tot 11.00 uur 
weer een kledinginzameling in Bennekom. De 
inzameling wordt gehouden op het plein van onze 
kerk. 

Met de opbrengst van de kleding wordt door 
Mensen in Nood speciaal hulp geboden op die 
plaatsen in de wereld waar hulp het hardst nodig is. 
Speciale aandacht is er dit jaar voor de slachtoffers 
van de twee aardbevingen die Nepal in 2015 
troffen. Duizenden mensen kwamen om en 1,4 
miljoen Nepalezen werden afhankelijk van voedsel-
hulp. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Nog 
steeds wonen groepen Nepalezen in tentenkampen. 
Direct na de ramp begon Cordaid Mensen in Nood 
met noodhulp. Zo kregen bijvoorbeeld al 500 
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ontheemde families weer snel toegang tot schoon 
drinkwater. Eindelijk kan men beginnen met de 
wederopbouw van de dorpen en ook dat lukt in dit 
straatarme land niet zonder hulp. Mensen in Nood 
zet zich dit jaar in het bijzonder in om deze hulp te 
verlenen. Door uw overtollige, nog bruikbare 
kleding te brengen, kunt u een belangrijke bijdrage 
leveren aan dit project. De ingezamelde kleding 
wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met het geld 
dat het opbrengt wordt het project, als hiervoor 
genoemd, gefinancierd. 

Draagt u ook een steentje bij? Wel graag alles 
brengen in gesloten plastic zakken. Informatie bij 
Willemien de Groot, tel: 0318 417 355. 

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 nodigen we 
u uit 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 
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 

ISOFA Wageningen 
Niet iedereen vindt het makkelijk om de financiële 
eindjes aan elkaar te knopen. De thuis-administratie 
schiet tekort om overzicht te houden, aanvragen 
voor financiële steun worden niet gedaan, en 
schulden nemen toe. Om deze naasten tot steun te 
zijn hebben de gezamenlijke geloofsgemeenschap-
pen in Wageningen in 2014 de Interkerkelijke 
Stichting voor Ondersteuning bij Financiële Admini-
stratie (ISOFA) opgericht. 

Door de inzet van getrainde vrijwilligers worden 
mensen geholpen als financiële problemen een 
goed en gezond functioneren in de weg staan. De 
vrijwilligers helpen om de administratie weer op 
orde te brengen. Ook kunnen ze ondersteunen 
tijdens een proces van schuldsanering. De vrij-
williger en hulpvrager maken samen werkafspraken 
bij de hulpvrager thuis. Er wordt geen geld gegeven. 
Op dit moment zijn er 15 vrijwilligers actief in 20 
hulptrajecten. In 9 trajecten zijn ook kinderen 
betrokken. 

ISOFA is lid van de landelijke vereniging SchuldHulp-
Maatje. Vrijwilligers volgen daar de cursus die door 
professionele trainers gegeven wordt en kunnen 
gebruik maken van de expertise van het landelijk 
bureau. Meer informatie over ISOFA Wageningen is 
te vinden op de website www.isofa-wageningen.nl. 
Mail uw vraag naar: coordinator@isofa-
wageningen.nl of bel direct met de coördinator: 
0637 289 131. In de parochie Zalige Titus Brandsma 
zijn er ook nog SchuldHulpMaatje projecten in Ede, 
Veenendaal en Rhenen. 

Op zondag 2 april is de Diaconie collecte voor 
ISOFA, het SchuldHulpMaatje project in Wage-
ningen. ISOFA heeft geld nodig om cursisten op te 
leiden en te begeleiden. Meer informatie over 
ISOFA vindt u ook op de website van Kerknet 
Wageningen (https://kerknetwageningen.nl/isofa-
wageningen/). Wil je zelf hulp aan familie of 
bekenden geven? Diverse tips zijn te vinden op: 
http://eerstehulpbijschulden.nl/. 

Bidstond voor de landelijke verkiezing 
Op dinsdagavond 14 maart vindt de bidstond plaats 
voor de landelijke verkiezing van de Tweede Kamer. 
Deze begint om 19.30 uur in de Oude kerk in Ede. 
Deze dienst heeft een oecumenisch karakter: er 
werken meerdere voorgangers uit Ede aan mee. De 
meditatie met als thema “Dienstbaarheid” wordt 
verzorgd door ds. J.S. Heutink. Organist Ton 
Schreuders zal samen met fluitiste Erika van Dam de 
samenzang en een muzikaal intermezzo verzorgen. 
Tot slot is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

http://www.voedselbankede.nl/
http://www.isofa-wageningen.nl/
mailto:coordinator@isofa-wageningen.nl
mailto:coordinator@isofa-wageningen.nl
https://kerknetwageningen.nl/isofa-wageningen/
https://kerknetwageningen.nl/isofa-wageningen/
http://eerstehulpbijschulden.nl/
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bij het genot van een kop koffie of thee in Rehoboth 
aan de Driehoek 11 in Ede. 
Locatie en tijd 
Oude kerk, Grotestraat 58 in Ede. Aanvang bidstond 
zal zijn 19.30 uur. 
Iedereen is welkom 
Iedereen is uitgenodigd om als burger of 
overheidsdienaar aanwezig te zijn. Bidden voor 
overheden doen wij naar het voorbeeld van Jezus 
Christus. God wil betrokken zijn bij alles wat er in de 
wereld gebeurt. God is bij mensen en hun 
overheden betrokken en daarom komen mensen 
samen voor deze bidstond. 
Voorgangerbidstond Ede 
Het initiatief komt van de maandelijkse voorganger-
bidstond in Ede. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Mevr. Marie José Eberson, 
0318 655 751, mjceberson@telfort.nl. 

Koffieochtend! 
Donderdag 16 maart 2017 wordt er weer een 
Koffieochtend georganiseerd door een werkgroep 
van vrouwen uit Bennekom met verschillende 
kerkelijke achtergronden. 

Spreekster: Franciska Folkertsma 
Thema: “Groeien in vertrouwen” 
Plaats: Kerkelijk centrum ’t Kerkheem, 

Kerkhoflaan 34, Bennekom. Tel. 
0318 431 929 

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

Uiteraard is er ook samenzang en gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te komen. Er is kinderoppas 
aanwezig. Er worden ook Israël producten te koop 
aangeboden. Voor nadere informatie kunt u bellen 
of mailen naar Gerda de Nooij tel. 0318 416 178 of 
e-mail gerdadenooij@gmail.com of kijken op onze 
website www.koffieochtendbennekom.nl. 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

There’s a hole in my bucket 
en.wikipedia.org/wiki/There%27s_a_Hole_in_My_Bucket 

 
 

"There's a Hole in My Bucket" (or "...in the 
Bucket") is a children's song, based on a dialogue 
between two characters, called Henry and Liza, 
about a leaky bucket. The song describes a deadlock 
situation: Henry has a leaky bucket, and Liza tells 
him to repair it. But to fix the leaky bucket, he needs 
straw. To cut the straw, he needs an axe. To 
sharpen the axe, he needs to wet the sharpening 
stone. To wet the stone, he needs water. However, 
when Henry asks how to get the water, Liza's 
answer is "in a bucket". It is implied that only the 
leaky bucket is available, which, if it could carry 
water, would need no repairing in the first place. 

In de laatste Engelse volzin wordt gesuggereerd dat 
alleen de lekke emmer beschikbaar is, die, als die 
water zou kunnen dragen, geen reparatie nodig zou 
hebben. 

De impasse waarin de leegstromende kerk verkeert 
deed me aan dit liedje denken. Om te helpen de 

impasse te doorbreken zijn een tweetal boeken 
verschenen waarnaar ik de lezers van ons 
NieuwSBlad graag wil verwijzen met behulp van: 

www.nieuwwij.nl/nieuws/god-is-verhuisd/ 

God is verhuisd, de kerk van macht ontdaan 
Bij Berne Media verschenen twee boeken (tweeluik) 
over de toekomst van de kerk en het christendom. 
Het boek ‘God is verhuisd’ van Petra Stassen en Ad 
van der Helm is een boek “dat ziet waar het geloof 
in Nederland groeit” en waarin Herman Finkers en 
paus Franciscus als “tekenen van deze nieuwe tijd 
worden gezien”. In ‘Van macht ontdaan’ van René 
Grotenhuis een “haarscherpe analyse van de kerk”. 
Volgens Grotenhuis zullen we moeten “leren 
accepteren dat het instituut kerk voorbij is”. 
Hieronder meer informatie over deze boeken. 

God is verhuisd – Naar nieuwe gelovige 
gemeenschappen 
God valt niet samen met kerken. Dit bewustzijn – 
dat altijd heeft geleefd bij christelijke denkers – is in 

mailto:mjceberson@telfort.nl
mailto:gerdadenooij@gmail.com
http://www.koffieochtendbennekom.nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/There%27s_a_Hole_in_My_Bucket
http://www.nieuwwij.nl/nieuws/god-is-verhuisd/
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onze tijd wel heel actueel geworden. God is 
verhuisd en mensen gaan opnieuw op zoek naar het 
adres waar ze Hem kunnen vinden. Dit boek maakt 
het instituut kerk ondergeschikt aan mensen die op 
nieuwe manieren vanuit hun geloof een bijdrage 
leveren aan maatschappelijke zorgen en dilemma’s. 
Tegelijk is dit boek daarmee een inspiratiebron voor 
kerken die willen vernieuwen. In de veranderingen 
die kerken en de samenleving doormaken, zijn 
gelovige gemeenschappen van wezenlijk belang. Zij 
leveren de verhalen die de dominante ontwikke-
lingen tenminste relativeren, en misschien zelfs 
bijsturen. 

Petra Stassen (1959) is jurist en sinds 2010 
gevestigd als zelfstandig adviseur. Momenteel is zij 
directeur van Kerkelijk Waardebeheer. Zij werkte 25 
jaar als juridisch adviseur in de RK Kerk. Ad van der 
Helm (1962) is als priester werkzaam in de parochie 
Maria Sterre der Zee, Den Haag, en als universitair 
hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven; 
bovendien is hij bisschoppelijk gedelegeerde voor 
de oecumene in het bisdom Rotterdam. 
Boekgegevens:  
Auteurs: Petra Stassen en Ad van der Helm | Titel: 
God is verhuisd – Naar nieuwe gelovige 
gemeenschappen | Uitgeverij: Berne Media | 
Aantal pagina’s: 192 | ISBN 978-90-8972-140-2 | 
Prijs: € 17,90 | Verschijnt: 30 september 2016 | 
Reserveren kan via deze link. 

Van macht ontdaan – De betekenis van christelijk 
geloof voor de wereld van vandaag 
Cordaid-man en betrokken katholiek René 
Grotenhuis zag over de hele wereld vele geloofs-
gemeenschappen. Hij raakte onder de indruk van de 
wereldwijde betekenis van de kerk. Vanuit dit 

perspectief schrijft hij met een scherpe blik over de 
Nederlandse en Europese Kerk, vooral als instituut. 
Dit boek is kritisch over de dominant westerse neo-
liberale invloed op de kerk. Het laat zien waarom 
haar macht nu na 16 eeuwen echt voorbij is en dat 
er een noodzakelijke afbraak van het instituut 
plaatsvindt. De kerk zal moeten leren loslaten om 
uit de klem te komen. Ondertussen zijn er opvallen-
de tekenen van vernieuwing. Met het optreden van 
Paus Franciscus is een niet-westerse en meer 
globale lijn ingezet waarin het institutionele model 
wordt verlaten. Hij ziet voor de kerk eerder een rol 
als veldhospitaal. Er wordt minder aandacht 
gevestigd op leerstelligheid en een zuivere kerk, 
maar juist meer op de gemeenschap, de dialoog en 
barmhartigheid. 

René Grotenhuis (1951) studeerde systematische 
theologie aan de Katholieke Theologische Hoge-
school Utrecht. Van 2003 tot 2013 was hij algemeen 
directeur van de katholieke ontwikkelingsorgani-
satie Cordaid. Sinds 2013 is hij als associate 
researcher verbonden aan de Universiteit Utrecht. 
Hij schreef meerdere boeken op het terrein van 
internationale samenwerking. (zie ook www. 
renegrotenhuis.nl) 
Boekgegevens: 
Auteur: René Grotenhuis | Titel: Van macht 
ontdaan – De betekenis van christelijk geloof voor 
de wereld van vandaag | Uitgeverij: Berne Media | 
Aantal pagina’s: 160 | ISBN 978-90-8972-150-1 | 
Verschijnen: 15 oktober 2016 | Reserveren kan via 
deze link. 
Bron: Najaarscatalogus 2016 Berne Media 

Timo Harmsen, 23 februari 2017 

 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Gezocht: Redacteur TitusBreed locatie Bennekom 
Henny de Nijs gaat stoppen met het Bennekomse redactionele werk voor TitusBreed. Wie neemt het van 
haar over? Uitgave2 (40 dagentijd) is namelijk haar laatste inzet voor TitusBreed. Het werk omvat het 
verzamelen van kopij vanuit eigen geloofsgemeenschap, deze kopij tekstueel doorlopen en indien nodig 
aanpassen. Daarna de kopij verwerken naar 1 tekstbestand, eventueel met toevoeging van 
afbeeldingen/foto’s en deze voor de deadline sturen aan de redactie van TitusBreed. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met Henny via e-mail: webmaster@rkkerkbennekom.nl 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pasen) tot zondag 26 maart; voor TitusBreed tot 
woensdag 22 maart 
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: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com 
 

http://www.berneboek.com/pastoraat/235130-god-is-verhuisd-9789089721402.html?search_query=god+is+verhuisd&results=1
http://www.renegrotenhuis.nl/
http://www.renegrotenhuis.nl/
http://www.berneboek.com/geloofsopbouw/235131-van-macht-ontdaan-9789089721501.html?search_query=grotenhuis&results=16
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:baks65@gmail.com
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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 

 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:penningmeester@rkkerkbennekom.nl
mailto:kroes42@planet.nl
mailto:gilles.ampt@hccnet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
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 _______________________________________ Onze adverteerders ________________________________________  
 
De papieren uitgave van ons NieuwSBlad wordt in belangrijke mate mogelijk gemaakt door onze 
adverteerders, waarvoor wij hen dank verschuldigd zijn. Omdat het moeilijk is hun advertenties ook op te 
nemen in deze digitale uitgave vermelden wij onderstaand de adverterende bedrijven, met een aanklikbare 
link naar hun website – voor zover die bij ons bekend is. 
 

Jillis Baggerman makelaardij 

Liesbeth ter Elst: Aandacht voor ieder 

Boekhandel Novita 

Barneveld Schuurman Makelaars 

Baars Bedden 

Van den Top rijopleidingen 

De bloemenmand 

Den Engelsen dierenspeciaalzaak 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop 

Kapsalon Everline 

Schildersbedrijf Hoefakker 

Hartman tweewielers 

Schoenmakerij de Haan 

Auto van de Weerd 

Installatiebedrijf Van Ginkel 

Eijgenraam mannenmode 

Tuincentrum Hans Rozeboom 

Schildersbedrijf van Reemst 

instituut voor huidverzorging Eugenie de Groot 

Hans Mekking sigarenmagazijn 

Bloembinderij Lindhout 

Sa Lolla Ristorante 

Monuta uitvaart 

Bril 2000 

Henri’s Stekje 

China Garden 

Bistro Le Steak 

Smit & Moormann, notarissen 

Meubel & Interieur restyle 

Bouwbedrijf Van Grootheest 

Albert Heijn Bennekom 

Wijnhuis Bennekom 

Roelofs b.v. 

Eye Wish Opticiens 

Bloemist Bennekom - De Violier 

eye wish opticiens Bennekom 

Herinneringshuys 't Hoge Heem 

Seasons Dameskleding Bennekom 

Van Wonderen –shoes and stuff 

Kapsalon Marage 

Geels woonwarenhuis 

 

http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.aandachtvoorieder.nl/Liesbeth.aspx
https://www.libris.nl/novita/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
http://www.baarsbedden.nl/
http://www.toples.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
http://dierenwinkel.index.nl/bennekom/f-den-engelsen-dierenspeciaalzaak
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://www.everlinecareforhair.nl/
https://www.hoefakkerschilder.nl/
http://www.hartmantweewielers.nl/
http://www.schoenmakerijdehaan.nl/
http://www.van-de-weerd.nl/
http://www.ginkel.nu/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
http://www.vanreemst.net/
http://www.eugenie-de-groot.nl/
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://salolla.nl/
https://www.monuta.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
https://www.facebook.com/HenrisStekje/?ref=py_c
http://www.chinagarden-bennekom.com/
http://www.lesteak.nl/
http://www.smitmoormann.nl/
http://meubelrestyle.nl/
http://grootheest.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.roelofsede.nl/
https://www.eyewish.nl/opticien/bennekom-dorpsstraat;pgid=hbtus7kyvopsr0tvypavzmt90000ifngyxvf;sid=_fz0uix3nzj2un10no5_iib9n6dhxo-haig=?SearchZIP=bennekom&Radius=10
https://www.regiobloemist.nl/?florist=17560
https://www.eyewish.nl/opticien/bennekom-dorpsstraat
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php

