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NIEUW  BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
61ste jaargang oktober 2017 

 

 __________________________________ KLEUREN ___________________________________ 

 
Een nieuw jaargetijde heeft zijn intrede gedaan. De herfst laat zich, na een periode met mooi nazomerweer 
toch duidelijk gelden, en zeker zien. De bladeren kleuren van alle tinten groen naar prachtig geel, rood en 
tot slot bruin en alle schakering die daartussen liggen. Met enig heimwee naar de zomer kijken we toch 
weer uit naar het seizoen met paddenstoelen (heksenkringen!) gure stormen, herfstwandelingen met 
eikels, kastanjes en warme chocolademelk. 

De natuur maakt zich klaar voor de winter, de dagen worden korter, de temperatuur daalt. Hierdoor kan de 
boom geen water meer opzuigen. Om te overleven haalt hij het bladgroen en andere bruikbare stoffen uit 
de bladeren. Een proces om je over te verwonderen! 

In de kerk is de herfst een periode van Gedenken. De namen van de overledenen in onze locatie staan 
genoemd in het NieuwSblad. Op 2 november gedenken we hen, in onze kerk om 19.30 u., samen met 
familie en allen die daarbij willen zijn in de Allerzielenviering. Het wordt een viering van herinneren, van 
bemoediging. We zullen zoeken naar mooie teksten en passende liederen. Het samenzijn zal een sfeer van 
verbondenheid uitstralen. We zullen met elkaar lichtjes laten branden; een sfeer van warmte en misschien 
een beetje kleur. Op 10 november is er ook een bijeenkomst van Gedenken in de Alexanderkerk. 

Om uitdrukking te geven aan een gevoel van verwerking van rouw citeer ik enkele regels van Kris Gelaude: 

Tijd heelt geen wonden. Tijd leert je leven met verdriet. 
En wachten, zeer geduldig, tot je weer schoonheid ziet. 

en tot de tederste herinneringen zo diep vertakt zijn in je ziel 
dat ze de zere plekken kunnen overgroeien. 

Veel kleur was er de laatste weken in de prachtige expositie van Marc Chagall in onze kerk. Zijn gedicht 
over kleur, een belangrijk onderwerp voor elke schilder: 

Het blauw en rood en geel 
Ik schilderde de muren licht 

Ik schilderde de muzikanten, de dansers op het toneel 
Met blauw en rood en geel 

Voor jou schilderde ik de Ark 

Speel, zing, spring op 
Je speelde de rol van oude koning 

Met mij. Je verslond me 
We lachten ons tranen 

Met jou, in stilte 
Zullen we springen tot aan de maan 

In de witte nacht 
Zal onze stem opnieuw worden gehoord. 

Marc Chagall 
 
 

Riet Kroes 
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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 22 oktober t/m 17 
december in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom 

zondag 22 oktober, 29ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Viering m.m.v. Gemengd koor 
voorganger: pastor Liesbeth ter Elst 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Wereldmissiedag MIssio 
intenties: Johanna Margaretha Maria de Bruin – 

Douwes 

zondag 29 oktober, 30ste zondag door het jaar 
Titusviering in Bennekom 

10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Feniks en 
Gemengd koor 

voorgangers: pastoraal team Titus Brandsma 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
intenties: Johanna Margaretha Maria de Bruin – 

Douwes 

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

Dameskoor 
voorganger: Nettie Oegema en Riet Kroes 
 

In deze viering gedenken wij onze dierbare 
overledenen en noemen met name hen die in 
het afgelopen jaar overleden zijn: 
 Loes Evelo-Dunselman 86 jaar 
 Hend Rienks-van Waardenburg 98 jaar 
 Jeanne Stadegaard 96 jaar 
 Herman Humme 92 jaar 
 Koos van der Zalm 85 jaar 
 Frans Gorts 85 jaar 
 Jan Schrijver 84 jaar 
 Ad van der Linden 70 jaar 
 Els Wouters-Brouwer 80 jaar 
 Huub Veringa 86 jaar 
 Rita Franken-van der Lecq 78 jaar 
 Riet Kho-van Galen 95 jaar 
 Wim Zweekhorst 84 jaar 
 Hanneke de Bruin 94 jaar 

zondag 5 november, gezinsviering met St. 
Alexanderschool 

10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
kinderkoor Eigenwijs 

voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Het Vergeten Kind 
intenties: Johanna Margaretha Maria de Bruin – 

Douwes 

zondag 12 november, 32ste zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: pastor Hans Lammers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Willemshoeve 
intenties: Johanna Margaretha Maria de Bruin – 

Douwes 

zondag 19 november, 33ste zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: jongeren collecte 

zondag 26 november, Christus Koning 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola 
voorganger: pater Archibald van Wieringen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 3 december, Eerste zondag van advent 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

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

zondag 10 december, Tweede zondag van advent 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Adventsactie Bisdom 

zondag 17 december, Derde zondag van advent 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
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Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 
Vieringen verzorgingshuis Machtella/Cornelie 
Iedere 2e zaterdag van de maand, s’middags om 
16.00 uur in verzorgingshuis Walraven. 

Rij- en assistentiediensten 
Coordinator A. Meijs, tel: 0318 418 273 

Nora Janssen, Siza Vossenhol, Johanniterlaan 6, 
6721 XZ Bennekom, tel. 0318 414 908, Nora zelf 
0318 415 381; Regiotaxi 0900 0276. 
okt 29 10.30u Meijs 0318 4 18 273 
nov 12 10.30u Nell 0318 430 988 
 26  10.30u v. Oostrum 0318 417 889 
dec 10 10.30u v. Lammeren 0318 415 479 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
okt 29 10.30u  Breteler 0317 415 588 
nov 12 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
 26  10.30u De Vocht 0318 413 088 
dec 10 10.30u De Groot 0318 417 355 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
okt 29 10.30u Baks 0318 418 686 
nov 12 10.30u Schlepers 0318 416 304 
 26  10.30u Baks 0318 418 686 
dec 10 10.30u Meijs 0318 418273 

Mededelingen 
Verhuisd 

- Mevr Ans Prive - van Straaten, van Hofrustlaan 96, 
Bennekom naar huis St. Barbara, Min. 
Aalbersepark 1, 6711NT Ede. 
Overleden 
- Riet Kho van Galen, 95 jaar, 29 augustus 2017 
- Wim Zweekhorst, 84 jaar, 4 september 2017 
- Hanneke de Bruin – Douwes, 94 jaar, 2 oktober 

2017 

Gezinsviering met Alexanderschool en 
afsluiting MVR 60 lustrum 
Op zondag 5 november is er weer de jaarlijkse 
gezinsviering met de Alexanderschool, om 10.30 
uur in de MVR-kerk aan de Heelsumseweg. Dit jaar 
is de viering een beetje extra feestelijk, omdat het 
meteen de afsluiting is van het 60-jarig bestaan van 
onze kerk. Veel kinderen van school zullen een 
bijdrage leveren aan deze viering, die als thema 
heeft “Kom je ook in de kring?”. Wij houden altijd 
een plekje vrij in onze kring en aan onze tafel zodat 
iedereen mee kan doen. Daarom delen we deze 

zondag samen Turks brood. Iedereen is welkom, 
van jong tot oud! 

De tweede collecte is dit jaar door de kinderen van 
groep 8 uitgekozen: voor het vergeten kind, 
www.hetvergetenkind.nl. 

Er is een klein aandenken voor iedereen die mee 
komt vieren en na afloop mogen de kinderen weer 
bolletjes planten in de bloembak van de kerk. 

Een heel groot kinderkoor zou mooi zijn om de 
viering extra feestelijk te maken! Wie komt er 
speciaal voor deze viering meezingen met het 
kinderkoor? Kinderen vanaf groep 4 zijn welkom. Je 
mag natuurlijk bij het kinderkoor blijven als je het 
leuk vindt, maar je mag ook alleen deze viering 
meezingen. De repetities zijn op donderdag tussen 
de middag, in het kleutergebouw van de 
Alexanderschool. Breng je je eigen eten en drinken 
mee? En misschien je vader of moeder, als die 
piano kan spelen en tijd heeft? 

Tot 5 november! 
Mariëtte Haver, Marieke Kok, Rita van Doesum, 

Viviane Ampt, Gertie Savelkoul en pastor Hans 
Lucassen 

Herfst 2017 
De dagen worden langzaam weer korter. Je vertrekt 
naar je werk of vrijwilligerswerk in de ochtend 
terwijl het later dan je lief is licht wordt. De 
bladeren van de bomen kleuren goudbruin en 
vallen af, ja het wordt duidelijk de herfst is 
aangebroken. Soms kunnen we nog even genieten 
van een mooie zonnige nazomerse dag, maar toch, 
het is onvermijdelijk, de donkere dagen breken 
weer aan. Bomen, struiken en planten sterven af. 
Als in het laatste weekend van deze maand de 
zomertijd weer eindigt is het zeker. De donkere 
maanden zijn weer aangebroken. 

Het is ook de tijd, dat we stil staan op 2 november, 
Allerzielen, bij de namen van al onze dierbaren; met 
name van hen van wie wij in het afgelopen jaar 
afscheid hebben moeten nemen. Het is ook het 
moment waarop wij als geloofsgemeenschap 
stilstaan en met elkaar herinneringen de revue 
laten passeren, in de overtuiging dat onze dierbaren 
gedragen worden “in de palm van Gods hand”. 
We worden hierbij stil: 

Stilte die intens is 
slechts 60 seconden 
was het stil 
de wind 
loeide niet 
de regen 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.hetvergetenkind.nl/
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hield op met huilen 
de zon 
begon ineens zachter 
te schijnen 
de emoties 
overstemden 
het natuurgeweld 
slechts 1 minuut 
bleek de aarde 
niet bestand te zijn 
tegen de mensen 
die in stilte 
bij hun geliefde 
bleken te willen zijn 

Harry Wanders 

De komende maand vinden ook de laatste 
activiteiten plaats rond de viering van het 60-jarig 
bestaan van onze geloofsgemeenschap Maria Virgo 
Regina. Op 17 oktober neemt Mgr. Woorts ons mee 
in een presentatie met als titel “Maria in beeld”. Op 
29 oktober vindt de Titus-viering in het kader van 
ons jubileum in onze kerk plaats.  

Het slotfeest vieren we op 4 november met eten, 
muziek en gezellig samenzijn in onze kerk. In 
hetzelfde weekend sluit de Alexanderschool in de 
gezinsviering het jubileumjaar af. De jeugd heeft 
zoals we allen weten de toekomst. Ook de toekomst 
van onze gemeenschap. De deuren van onze kerk 
staan ook de komende tijd weer wijd open voor 
gedenken, herinneren en vieren. Van harte welkom. 

Ruud van der Linden 

Moment van gedenken Bennekom 

Een sfeervol verlichte begraafplaats. Mensen die 
met een brandend kaarsje hun weg zoeken naar 
het graf van een geliefde om hem/haar te 
gedenken. 

De samenwerkende kerken in Bennekom nodigen 
iedereen uit die op deze manier een geliefde willen 
gedenken op de Gemeentelijke Begraafplaats in 
Bennekom. Vrijdag 10 november begint dit moment 
van gedenken om 19.30 uur in de Oude Kerk aan de 
Dorpsstraat met een stilte, muziek en een woord 
van herinnering. 

Daarna verlaten wij met brandende kaarsjes de kerk 
om naar de begraafplaats te gaan. Daar wordt op 
verschillende plaatsen stil gestaan om iedereen de 
gelegenheid te geven de kaarsjes op het graf van de 
geliefden te zetten. 

Bij een groot hart van kaarsen krijgen zij van wie de 
geliefden gecremeerd zijn alle gelegenheid te 

gedenken door hun kaarsje in het hart neer te 
zetten. Tijdens de wandeling over de begraafplaats 
zal er steeds muziek te horen zijn. 

Bij terugkomst in de Oude Kerk is er koffie en thee 
en alle gelegenheid met elkaar na te praten. 

In memoriam Huub Veringa 
Op 13 maart 1931 werd hij geboren in Haarlem en 
hij is overleden op 18 augustus 2018 in IJsselstein 
op 86 jarige leeftijd. Zijn jeugd heeft hij 
doorgebracht in Haarlem. 

Bij de voorbereiding van de afscheidsviering met 
zijn dochter Marion en zoon Paul kwam ter sprake 
dat hij tijdens zijn studie spoorstudent is geweest. 
Hij werkte na zijn studie bij het Nizo waar hij 
onafscheidelijk was van zijn witte laboratoriumjas. 
Hij hield van zijn werk en was daar druk mee. Vanuit 
zijn werk is een vriendengroep ontstaan die al die 
tijd voor hem belangrijk is geweest. 

Na zijn huwelijk met Zefa en de geboorte van de 
kinderen, Marion en Paul, was hij naast zijn werk 
vooral bezig met, zoals Marion het noemde, doe het 
zelven. Hij werkte met uiterste precisie aan o.a. een 
poppenhuis voor Marion. Huub ging vervroegd met 
pensioen om samen met zijn vrouw allerlei leuke 
dingen te doen. Helaas werd ze ziek en overleed 
veel te jong. 

Zijn leven alleen heeft hij daarna opgepakt met hulp 
van de kinderen en zijn vriendengroep. Hij was 
vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap door samen 
met Marialda Kuin de parochiebladen in het 
buitengebied rond te brengen met als beloning een 
saucijzenbroodje van bakker van Veen in de Kraats. 

De klok die op de rouwkaart stond was de 
aanleiding om te kiezen voor de lezing van Prediker 
in de afscheidsviering. Voor alles is een tijd. Dit 
tekende ook het leven van Huub. Mooie muziek 
werd ten gehore gebracht, o.a. het Transiamus. 

Huub was een man die hield van gezelligheid, de 
telefoontjes van zijn dochter, de bezoekjes van Paul 
en Marion. Zelf ging hij er ook graag op uit en 
organiseerde gezellige uitjes, etentjes, etc.. Het 
laatste jaar ging zijn leven achteruit. Het werd 
steeds moeilijker maar dat liet hij niet merken. Het 
ging altijd goed zei hij aan de telefoon. Marion hield 
die vrijdag zijn hand vast, toen hij in de slaap viel 
waaruit hij niet meer wakker zou worden. 

Huub zal gemist worden bij velen. Mag hij in de 
harten van zijn kinderen blijven leven. Mag hij in 
vrede rusten. 
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Ter dankbare herinnering 
aan Johanna Margaretha Maria 
(Hanneke) de Bruin-Douwes, sinds 
21 april 2015 weduwe van Ir. 
T.E.J.L.W.B. (Jules) de Bruin. 
 

Hanneke werd op 17 februari 1923 te Amsterdam 
geboren als jongste van vijf kinderen uit het 
huwelijk van Frans Douwes en Anna van ’t Lam. Als 
meisje van 17 behaalde zij in de moeilijke jaren van 
de Tweede Wereldoorlog haar diploma aan de 
kweekschool ‘De Goddelijke Voorzienigheid’ aan de 
Lauriergracht te Amsterdam. Na enkele jaren als 
onderwijzeres te hebben gewerkt kon zij na de 
oorlog als secretaresse bij Werkspoor gaan werken. 
Naast haar werk zette zij zich in als vrijwilligster in 
het apostolaat onder zeevarenden, ‘Sterre der Zee’.  

In de lente van 1953 leerde zij Jules de Bruin 
kennen, aan wie zij op 24 oktober van dat jaar in 
het Sacrament van het Huwelijk haar ja-woord gaf. 
Wonend in Wageningen schonken zij in de jaren 
1954 en 1956 twee zoons, Jules en Wim, het leven. 
Het jonge gezin emigreerde in 1956 naar het 
Verenigd Koninkrijk, waar het in Sittingbourne, 
Kent, verbleef. Daar mocht zij in 1958 moeder 
worden van hun derde zoon, Chris. In 1959 keerde 
het gezin naar Nederland terug en vond het in 
Bennekom een nieuw thuis. 

Haar echtgenoot en haar gezin verzorgde zij 
getrouw, in een mooie mengeling van praktische 
nuchterheid en humor, dat alles gedragen met een 
doorleefde vroomheid en liefde voor haar Katholiek 
geloof. Haar houding was getekend door initiatief, 
innerlijke overtuiging, openheid en grote interesse 
voor wat er zich op gelovig en maatschappelijk 
gebied afspeelde, en altijd gekenmerkt door een 
zekere zorg voor gerechtigheid en vrede. Stammend 
uit een geslacht van bewust katholiek gelovig 
levende onderwijzers ijverde zij naast vele anderen 
voor de opbouw van katholiek onderwijs in 
Bennekom. 

De veelvuldige aanslagen op haar gezondheid 
aanvaardde zij met nuchter pragmatisme: lastig 
weliswaar, maar zonder klagen. In de jaren 70 en 80 
vlogen de kinderen uit, en na de pensionering van 
Jules in 1983 genoot zij mee van zijn vrije tijd. Met 
grote vreugde volgde Hanneke als een lieve en 
meelevende grootmoeder het leven van haar 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. In 2013 
mocht zij haar zestigjarig huwelijksjubileum vieren. 
Na haar laatste ziekenhuisopname, en nog meer na 
het overlijden van haar echtgenoot Jules in april 

2015 bleef Hanneke op intensieve zorg aan-
gewezen. Haar gewone huiselijke omgeving was 
niet meer in staat daarin te voorzien; voor haar 
werd een nieuw thuis gevonden in ‘Torckdael’ te 
Wageningen. Daar genoot Hanneke nog mede 
dankzij de liefdevolle en intensieve inzet van haar 
zoons haar laatste jaren. 

Op 2 oktober 2017 gaf zij haar leven terug in de 
handen van haar Schepper, voorzien van de 
Sacramenten van de Kerk. Op 5 oktober werd voor 
haar de Eucharistie van Requiem gevierd, en 
aansluitend daaraan werd haar lichaam naast dat 
van haar echtgenoot te ruste gelegd op de 
begraafplaats van Bennekom. 

Moge de Hemelse Vader Hanneke nu voor haar 
liefde, goedheid en trouw belonen met het eeuwige 
leven. 

Sfeervolle lampionnetjes in het donker: 
Sint Maarten optocht op zaterdag 11 
november 

 

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

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

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

Alvast een hele leuke Sint Maarten toegewenst! 
Werkgroep gezinsviering 
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On The Road: Kleur en Hoop 

 

Vrijdag 29 september kwamen de jongeren van On 
The Road bijeen voor een kleurrijke activiteit: het 
beschilderen van hun eigen salontafel. Het thema 
van de avond was “Hoop” en werd geopend met 
een lied van John Lennon. We hebben met elkaar 
gesproken over hoop. Hoop opgewekt door Jezus of 
door personen die wij uit onze eigen omgeving 
kennen. Maar ook hoop die we vonden in de 
krantenberichten die we met zijn allen van tevoren 
hadden opgezocht. Na onze gesprekken over hoop 
begon het geklieder. Met behulp van knikkers, 
kwasten en zelfs eigen handen werden alle 
onderdelen van de salontafel van kleur voorzien. 
Het was een ontzettend geslaagde, gezellige en 
kleurrijke avond. Wij kijken uit naar de volgende On 
The Road bijeenkomst die zal plaatsvinden op 
vrijdag 27 oktober. Ben je tussen de 12 en 14 jaar 
oud, en heb je zin in een gezellige avond? Kom dan 
vooral langs! We beginnen om 20.00 uur in de 
Torenzaal van de RK kerk in Bennekom. Vragen? 
Mail ons dan op ontheroad@rkkerkbennekom.nl 

 

Seniorenochtend op dinsdag 3 oktober 
41 parochianen mochten we op deze ochtend 
verwelkomen in de kerk, dit jaar het middelpunt 
van het 60-jarig bestaan van onze Maria Virgo 
Regina-parochie. Omdat er t.g.v. van dit jubileum 
een expositie over Chagall in de kerk is vonden wij 
dit een mooie gelegenheid om de senioren met 
Chagall kennis te laten maken. Pieter Zuidema van 

Chagall Research Centre Wuyt, eigenaar van de 
schilderijen, was bereid gevonden een lezing te 
houden over “De klokken van Chagall”. 

Pieter Zuidema vertelde op een enthousiaste wijze 
over het bewogen en lange leven van Chagall (1887-
1985). Chagall wordt geboren in een joods 
chassidisch gezin. Deze religieuze stroming zal zijn 
kunst diepgaand beïnvloeden, met de nadruk op 
het verborgen goddelijk licht, de extase, de dans, de 
muziek en de vreugde. Vaak zijn ook de 
herinneringen aan zijn geboortedorp een inspiratie 
voor zijn werk. 

Bij de klokken van Chagall is de tijdsbeleving 
onderwerp in zijn werk. Bij de veronderstelling dat 
de tijd er altijd is geweest en ooit ophoudt (eindtijd) 
gebruikt hij de staartklok als metafoor. Aan het eind 
van de boeiende lezing gaf hij ons een afbeelding 
mee van “Het beest en de vis” met de opdracht het 
thuis naar eigen beleving in te kleuren. 

 

Na afloop van deze prachtige ochtend stond er in de 
torenzaal weer een heerlijke lunch klaar, verzorgd 
door Agnes Gielink, Guus Mosch, Marianne van 
Oostrom en Ria Roelofs. Al met al weer een ochtend 
om, velen als parochianen van het eerste uur, 
elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten. 

Marian Bolscher, Marianne Thie, 
Mieke de Heij, Brigitte Kaptein 

 

mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
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Kookgroep “Het Heilig Boontje” 
Samen de maaltijd delen 

Na de zomerperiode gaat de 
5e-zondagmaaltijd natuurlijk 
weer van start! De 5e zondag 
van oktober heeft dit keer 
echter wel een viering, 
namelijk de Titusviering in het 
kader van het 60-jarig bestaan 
van onze geloofsgemeenschap. 
Er is (dus) 29 oktober geen gemeenschappelijke 
maaltijd. 

Omdat de periode tot aan de volgende 5e zondag 
daarmee wel erg lang wordt is een extra maaltijd 
ingepland op zondag 26 november. U bent dan om 
17.00 uur van harte welkom om samen te genieten 
van drie heerlijke gangen bereid door Kookgroep 
Het Heilige Boontje. Op dit moment denken we aan 
een zonnig Italiaans menu – maar dat ligt natuurlijk 
ook aan het weer en de beschikbaarheid van 
ingrediënten: we koken met eerlijke en duurzame 
producten, waar mogelijk FairTrade. 

U kunt bij de maaltijd aanschuiven voor € 7,50 p.p. 
en € 5 voor kinderen. Wijn/fris en koffie/thee 
kosten € 1. Opgave en eventuele dieetwensen graag 
uiterlijk 25 nov. bij Hermine (wilmink@planet.nl). 
Het maximale aantal deelnemers is 36. 

We zien u graag bij ons aan tafel! 

Iets voor U? 
Bedankt 
- Kittie van Veldhuizen: bedankt 

voor je jarenlange inzet voor het 
collectanten-college! Dankzij dit 
werk zijn heel wat goede doelen 
gesponsord.  

- Wendy Beukema: je was heel wat jaren het 
trouwe gezicht achter de piano tijdens optredens 
van het kinderkoor in de kerk (ook in Ede en 
Wageningen), en tijdens de repetities op de 
Alexanderschool. De bloemen op parochiedag 
waren meer dan verdiend. Chapeau voor al je 
muzikale inzet! 

Welkom 
- Marialda Kuin is de nieuwe coördinator van de 

lectoren, en ook contactpersoon voor de 
Lourdesbedevaarten. Fijn! 

- Marion van Es: welkom bij de koffiegroep! Waar 
zijn we zonder koffie op zondagochtend? 

Oproep 
- We zijn op zoek naar (nog meer) koffiezet(s)ters. 

Ook zou het fijn zijn als iemand twee keer per jaar 
even het rooster zou willen maken.  

- Altijd weer eens achter de piano willen gaan 
zitten?! Nu Wendy gestopt is met het begeleiden 
van het kinderkoor zijn we op zoek naar nieuw 
muzikaal talent. Het repertoire is mooi!  

- Het NieuwSBlad is altijd weer een genot om te 
ontvangen. We zoeken nog wat hulp voor het 
bundelen en de begeleiding bij het bundelen. 
(Behalve nuttig werk, is het ook erg gezellig!) 

Werkgroep Vrijwilligers 
(Marian Bolscher, Marieke Kok-Willemsen, 
José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 

MVR60 jubileumfeestelijkheden 
De Chagall expositie is nog t/m 15 oktober te 
bezoeken. De opening van de Chagall expositie was 
een succes, het was deze middag gezellig druk, 
maar liefst 130 mensen bezochten de expositie. De 
opening –met muziek van Messiaen, door Mark 
Snitselaar op de klarinet– werd gedaan door de 
heer P. Zuidema van Galerie Wuijt. 

 

Inmiddels hebben 3 klassen van de Alexanderschool 
de expositie bezocht. Ben Piepers heeft hen uitleg 
gegeven en met een opdracht naar de kunstwerken 
laten kijken. Ook andere groepen binnen en buiten 
onze gemeenschap zijn komen kijken naar de 
kunstwerken van Chagall. Allen, jong en oud zijn 
enthousiast! 

 

U kunt nog tot en met zondag 15 oktober komen 
kijken op zondag, woensdag t/m vrijdag van 14:00 
tot 17:00 uur. Een foto-impressie vindt u op onze 
website: www.rkkkerkbennekom.nl/mvr60 

MVR60 jubileumcommissie 

mailto:wilmink@planet.nl
http://www.rkkkerkbennekom.nl/mvr60
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Terugblik lezing ‘Jezus uit de kunst’ door Ben 
Piepers 
U hebt echt wat gemist, indien u er niet bij was! 
Geheel blanco ging ik naar deze avond. En wat een 
‘openbaring’ om te ervaren hoe Jezus uitgebeeld 
wordt door de jaren heen in verschillende 
kunstwerken. Ben Piepers heeft ons door de tijd 
meegenomen vanaf de eerste beeltenissen tot de 
huidige moderne kunst. Een erg leerzame avond om 
met andere ogen voortaan naar kunstwerken te 
kijken waar Jezus op verbeeld staat. Foto’s van de 
avond vindt u op: www.rkkerkbennekom.nl/mvr60. 

Henny, namens de MVR60 jubileumcommissie 
 
 

De werkgroepen – Leerhuis 
Met regelmaat zal er in het NieuwSBlad een kort 
stukje komen van elke werkgroep, zoals voorgesteld 
door de Toekomstgroep MVR: “Aanwezig zijn in 
woorden”. In deze uitgave het Leerhuis Bennekom. 

Het Leerhuis Bennekom bestaat al sinds het jaar 
2000. Het werd toen gestart door een aantal 
deelnemers aan toerustingscursussen. Aanvankelijk 
werden de avonden verzorgd door de deelnemers 
zelf. Sinds 2004 worden de avonden begeleid door 
John Rademakers, liturgist, betrokken bij Bijbel en 
liturgie. Op de leerhuisavonden verdiepen we ons in 
onderwerpen uit de Bijbel of uit de actualiteit. Soms 
wordt een boek uitvoerig besproken. 

De onderwerpen worden in gezamenlijk overleg 
gekozen. In de loop der jaren kwamen onder 
andere de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Het boek Amos. 

 Paulus’ brief aan de christenen van Korinthe. 

 In een ander licht (Stef Bos). 

 Joodse en christelijke bronnen bij de Islam. 

 Psalmen vroeger en nu. 

 Markante vrouwen in de bijbel. 

 De encycliek van Paus Franciscus: Laudato Si. 

 Jezus, wat zeg je nu: dit is het onderwerp van 
het lopende seizoen (zie het NieuwSBlad van 
september, p. 8) 

Het leerhuis staat open voor alle gezindten. Jaarlijks 
komen we in de maanden september t/m maart 6 
avonden (maandagavonden) bij elkaar, van 20.00 
uur – 22.00 uur in de Torenzaal van de RK. kerk in 
Bennekom. Inlichtingen: Riet Kroes, e-mail: 
kroes42@planet.nl, tel: 0318 418 002. 

Uw MVR-60 artikelen 
Direct na de Titusviering van 29 oktober kunt u de 
door u bestelde kaartensets van de gebrand-
schilderde ramen en de mokken met MVR 60 logo 
tegen contante betaling afhalen. 

Deze artikelen zijn op basis van uw bestelling 
vervaardigd en we hopen dan ook dat we die 
zondag met lege dozen en een wat vollere 
jubileumkas af kunnen sluiten! 

Net als de vorige keer is de tafel met artikelen 
meteen na de viering bemand. 

Jubileumcommissie MVR60 

Parochiedag 2017 
Ook de parochiedag 2017 was een feest: 

 
Parochiedagtaart gemaakt door Mw. Lyca Issa: naast 

heel erg mooi, ook heel erg lekker! 

 

NIEUWS van het JAARTHEMA 
- Herfstwandeling op Tituszondag 

29 oktober in Bennekom. De 
herfstwandeling start na de 
viering en de koffie op de 
Tituszondag. Henk Koop heeft 
een prachtige, niet te lange, route uitgezet. U bent 
van harte uitgenodigd. 

- Pastor Guido Dieteren verzorgt een zeer gewilde 
‘dummiecursus’ in Wageningen onder het motto: 
‘wat raakt, verbindt’. Drie dagdelen op 
dinsdagmorgen: 31 oktober en 7 + 14 november. 
Tijd: 9.30-11.30 uur. Welkom! 

- HERDENKEN. Op zondag 5 november wordt onder 
de titel ‘HERDENKEN’ een concert gegeven door 
Cantanimus in de St. Bernulphuskerk, Utrechtse-
weg 129, Oosterbeek. Het begint om 15.00 uur. 
De werkgroep Jaarthema nodigt u uit om hierbij 
aan te schuiven. 

  

http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr60
http://www.rkkerkbennekom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/nieuwsblad201709.pdf
http://www.rkkerkbennekom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/nieuwsblad201709.pdf
mailto:kroes42@planet.nl
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Kerkbalans – Hoe gaat het dit jaar in 
Bennekom? 
Zo rond oktober laten we u weer eens weten wat 
de stand van zaken is betreffende de Kerkbalans 
inkomsten. Vergeleken met vorig jaar laat het een 
beter beeld zien qua Bennekom. We hebben zo’n 
30% meer inkomsten in vergelijking met vorig jaar 
rond deze tijd (stand tot en met september). Daar 
zijn we uiteraard heel erg blij mee en we willen dan 
ook iedereen die de Kerkbalans al heeft 
overgemaakt daarvoor heel hartelijk bedanken. 
Maar we zijn er nog niet. Het zou mooi zijn als we 
toch meer binnen kunnen halen dan vorig jaar 
(2016), want dat was maar 75% van het jaar 
daarvoor (2015). 

Kerkbalans is heel belangrijk, en de resultaten van 
in het bijzonder de Bennekomse opbrengsten 
helpen ons in de diverse discussies met het 
Parochiebestuur. 

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

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

De MVR locatieraad 

Lopers gezocht voor de Actie 
Kerkbalans 2018 
In 2018 zal de onze MVR geloofsgemeenschap weer 
een grotere rol krijgen toebedeeld bij de uitvoering 
van de Kerkbalans actie. In Bennekom hadden we in 
het verleden goede ervaringen met de persoonlijke 
benadering van de parochianen voor de kerkbalans, 
waarbij de verzoeken om bijdragen werden bezorgd 
en de toezeggingen weer werden opgehaald. We 
willen dit systeem graag weer in ere herstellen en 
zoeken lopers die in de maand januari de 
kerkbalans brieven in een wijk willen bezorgen en 
die de toezeggingen later weer willen ophalen. Het 
zal gaan om ongeveer 20 tot 30 adressen per 
persoon. We hopen met de herinvoering van dit 
systeem een hogere opbrengst te krijgen, wat ten 
goede zal komen aan onze eigen Maria Virgo Regina 
Geloofsgemeenschap en aan de Zalige Titus 
Brandsma parochie. 

Graag hiervoor aanmelden bij Arend Jan Nell 
(arendjan.nell@gmail.com of tel. 0318 430 988) 

Klaas van der Meulen en Arend Jan Nell 

Collecteopbrengsten aug., sept., okt. 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte of 
opmerking 

25 aug 141,67  uitvaart 

26 aug  247,39  uitvaart 

27 aug 69,60 142,15 MIVA 

3 sept 83,75 161,50 
Steunfonds 

Vluchtelingen 
Wageningen 

10 sept 95,15 123,45 
CORDAID project 

voor vluchtelingen 

17 sept 168,90 209,07 PAX Vredesweek 

24 sept 113,55 134,20 Caritas 

1 okt 101,90 97,53 Wereldmissiedag 

8 okt 118,77 149,86 
Hospice Opella 

Bennekom 

totaal 1140,68 1017,76  

Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende bestemmingen op het 
programma: 
- Op 15 oktober is de collecte voor de Voedselbank 

Ede. Voedselbank heeft als doel mensen te 
helpen, die onder het bestaansminimum leven. De 
hulp bestaat uit het wekelijks verstrekken van een 
zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. 

- Op 22 oktober is de collecte in het kader van de 
Wereldmissiemaand bestemd voor de activiteiten 
van Missio. Dit jaar staat Burkina Faso centraal. 
Missio ondersteunt zusters en catechistenfamilies 
die de meisjes opvangen die dreigen te worden 
uitgehuwelijkt en vrouwen die van hekserij 
beschuldigd worden. Een derde project betreft de 
kinderen en jongeren die werken in de illegale 
goudmijnbouw. 

- Op 29 oktober is de Eucharistieviering voor de 
hele Zalige Titus Brandsma Parochie in Bennekom, 
dan wordt er gecollecteerd voor Caritas. 

- Op 5 november is de speciale viering van de 
Alexanderschool, voor stichting ‘Het Vergeten 
Kind’; dit past bij het thema van de viering ‘Kom in 
de Kring’. De Stichting Het Vergeten Kind zet zich 
in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien in 
gezinnen met meervoudige problematiek. Denk 
aan verslavingen, verstandelijke beperkingen, 
psychische problemen en/of leven onder de 
armoedegrens. 

- Op 12 november is de collecte bestemd voor de 
Willemshoeve. De Willemshoeve geeft dag-

mailto:arendjan.nell@gmail.com
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besteding voor ouderen met een beperking uit de 
omgeving van Wageningen en Bennekom 

- Op 19 november is de Jongeren collecte van het 
Bisdom 

- Op 26 november is de collecte bestemd voor 
Caritas 

- Op 3 december collecteren we voor Solidaridad. 
Solidaridad werkt met alle actoren in de 
productieketen – van boer tot multinational – aan 
eerlijke producten, die geen schade toebrengen 

aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend 
zijn. 

- Op 10 december is de collecte voor de 
Adventsaktie van het Bisdom. Adventsaktie komt 
op voor de allerarmsten door te investeren in 
kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, 
opgezet door de mensen zelf. 

- Op 17 december is de collecte voor Caritas in 
Bennekom. 

Ik beveel deze collectes van harte bij u aan. 
Arend Jan Nell, penningmeester MVR Bennekom 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandag 11 september. Ons nieuwe seizoen gaat 
weer van start. De openingsavond van het K.V.G. 
begon met een inspirerende vesperviering, van een 
half uur; Marian Bolscher leidde de viering. Het 
thema is ook dit jaar: ”Wat raakt verbindt” en de 
lezing was psalm 141, die kunt u thuis nalezen als u 
wilt. In de liederen kwam het woord: ”licht” als een 
leidraad voor. Onze gestorven K.V.G. leden werden 
herdacht met een regenboog van kaarsen. Ik noem 
u Sandra Gerrits, gestorven 2 september 2016, 
Jeanne Stadegaard, gestorven 17 januari 2017, Els 
Wouters, gestorven 21 juli 2017 en Riet Kho, 
gestorven op 29 augustus 2017. De collecte was 
zoals gewoonlijk voor Melania en de opbrengst was: 
€ 166,25. Dank ook aan Ria Roelofs, onze koster, 
Nardie Breteler en haar dameskoor met Marlise 
Peters op de dwarsfluit en de organist, Bernhard 
Buntjer. We dronken koffie en thee rond 20.00 uur; 
de tafels waren leuk versierd met borden waarop 
een vaasje bloemen, een schaaltje met tumtum 
erin, een waxinelichtje en edelsteentjes daar tussen 
door. Na de koffie begon de ledenvergadering,  
waarbij 37 dames aanwezig waren. De verslagen 
zien er keurig uit en worden goedgekeurd. In het 
bijzonder wordt Don Barten bedankt met een 
kadobon, want hij heeft wederom al het stencilwerk 
verzorgd. Onze jubilarissen zijn Ans Kuin en Wies 
Zwetsloot, beide al 40 jaar lid. Ans heeft van ons via 

haar dochter een attentie gehad en Wies wordt bij 
de lezing op 6 november in het zonnetje gezet. U 
krijgt allen het volledige verslag van de jaar-
vergadering per mail, of volgend jaar in de 
enveloppe voor de volgende jaarvergadering. 
Maandag 2 oktober. Er waren rond de 30 dames. 
De heer Bläss verzorgde een lezing over ballonvaart. 
De titel van de lezing: “De fascinerende wereld van 
de ballonvaart, of ballonvaren over drie 
continenten” werd voor ons in twee uur lezing 
werkelijkheid en ervaring. Zijn motto is: “kijk naar 
mogelijkheden, niet naar beperkingen”, dat heeft 
onze spreker geleerd van de keer toen hij met het 
Jostiband-orkest, samenwerkte, een orkest van 
verstandelijk gehandicapten. Dit motto is nu de 
leidraad in zijn leven. Spreker begint met de 
geschiedenis van de ballonvaart. Het is een 
boeiende geschiedenis, want de wens om te vliegen 
is al zo oud als de mensheid. De heer Bläss vertelt 
de Griekse mythe over Icarus. Deze maakte houten 
raamwerken in de vorm van vleugels, bezet met 
veren en vastgezet met bijenwas, waarmee hij 
dacht te kunnen vliegen. Helaas, toen hij te dicht bij 
de zon kwam, smolt de was en stortte hij in zee, nu 
de Icarische zee genoemd. En hij vervolgt met een 
stuk geschiedenis. Nadat vele avonturiers vergeefse 
pogingen hadden gedaan om te vliegen, lukte het 
de gebroeders Montgolfier uit Frankrijk in 1783 de 
eerste vaart met een heteluchtballon te realiseren. 
In Nederland vond de eerste ballonvaart op 12 juli 
1785 vanaf het paleis Noordeinde in Den Haag 
plaats. De eerste Nederlandse ballonvaarder was 
Abraham Hopman. Hij steeg op 29 september 1804 
in Rotterdam op en landde even later in Schiedam. 
De heer Bläss noemde nog vele hoogtepunten en 
ontwikkelingen in de geschiedenis van de 
ballonsport, waardoor deze sport steeds 
fascinerender werd. Spreker kan boeiend vertellen, 
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heeft een prachtige presentatie gemaakt, waarbij 
we meegenomen worden alsof we soms in een 
ballon over vlakten, bergen en steden vliegen. Er 
komen weergaloze beelden van ballonevene-
menten in Europa, Amerika en Azië voorbij. Op een 
groot scherm toont hij ons prachtige vergezichten 
met kleurrijke ballons hoog in de lucht. Het is een 
schitterend schouwspel, dat gepaard gaat met 
mooie muziek, zodat het lijkt of de ballons bewegen 
op de muziek. De heer Bläss maakt zelf ook dikwijls 
een ballonvaart. Zo voer hij over de Alpen en de 
bergen van Nepal. Ballonvaren is als uitstijgen 
boven de wereld met al haar angsten en zorgen, de 
stilte tegemoet. Je wordt overweldigd door het 
wonder der natuur en de macht van de schepping. 
Last van hoogtevrees heeft men niet bij een 
ballonvaart, omdat er geen direct contact met 
moeder aarde is. Ballonfestivals worden in alle 
delen van de wereld georganiseerd. Met veel 
bewondering en enthousiasme vertelt de heer Bläss 
over het ballonevenement in Albuquerque in New 
Mexico, het ballonmekka van de wereld. Wij kijken 
met verbazing naar de vele spectaculaire ballons in 
de vorm van een kasteel, doedelzakspeler, alle 
mogelijke dieren, stripfiguren, auto`s enz. enz. 
Letterlijk vliegt er van alles door de lucht en aan 
elke ballon hangt een, in verhouding, heel nietig, 
rieten mandje met de ballonvaarders. De lezing 
wordt afgesloten met een indrukwekkende show 
van ballonfestivals in 9 landen van de wereld, 
waaronder ook ons buurland België. De heer Bläss 
heeft ons inderdaad laten ervaren, zien en horen, 
hoe fascinerend de wereld van de ballonvaart is. En 
vlakbij waar wij wonen is er elk jaar in de derde 
week van augustus een festival voor ballonvaart, nl. 
in Barneveld. Ans Strik: je had prachtige 
bloemstukken voor op de tafels gemaakt! 
Wat er te gebeuren staat 
Maandag 6 november. Monique Zwetsloot zal een 
lezing geven over de ontstaansgeschiedenis van de 
Noord-Hollandse kust. Koffie en thee staan om 
19.30 uur klaar in de parochiezaal en de aanvang 
van de lezing is om 20.00 uur. 
Maandag 27 november. Gezellig samen zijn. 
Hapjes, zingen, samen zijn, kortom een gezellige 
avond. Plaats: Parochiezaal; koffie en thee vanaf 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur 
Maandag 18 december: Kerstavond. Het wordt 
vast weer een sfeervolle avond in “Villa Erica” aan 
de Heelsumseweg. Aanvang: 19.00 uur. De avond 
wordt georganiseerd door Wijk 5 met Marianne van 
Oostrum als wijkhoofd. Wij laten ons verrassen. 

Gea Kleipool, voorzitter 

Taizé-viering 

Op vrijdag 10 november wordt om 19.30 uur in de 
katholieke kerk aan de Heelsumseweg 1 in 
Bennekom een Taizé-viering gehouden, georgani-
seerd door de Raad van Kerken. Het samen zingen 
van eenvoudige, meditatieve liederen en verstilling 
zijn belangrijke elementen in deze viering. Het koor 
en de muzikale begeleiding bestaan uit mensen met 
verschillende kerkelijke achtergronden, helemaal in 
lijn met de oecumenische vieringen in Taizé. 

In Taizé, Frankrijk, heeft zich na 1945 een 
internationale kloostergemeenschap gevormd die 
mensen met elkaar wil verbinden. Het is een plek 
van verzoening, waar mensen samenleven en 
samen vieren onafhankelijk van tradities en 
kerkmuren, een plek van verstilling en rust. 
Iedereen is van harte welkom om deze 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. 

Geloven in Duurzaamheid 
Op donderdag 16 november a.s. organiseert de 
interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping in de 
bibliotheek van Wageningen aan de Stationsstraat 
van 20.00 tot 22.00 uur een dialoog tussen 
vertegenwoordigers uit de wetenschap, uit de 
kerken en uit de lokale politiek. Het thema van de 
avond is ‘Geloven in Duurzaamheid’. Wat bezielt en 
inspireert mensen om van duurzaamheid een 
belangrijk issue te maken? 

Klaas van Egmond, professor Duurzaamheid aan de 
Universiteit Utrecht, ex-directeur van het Plan-
bureau voor de Leefomgeving, antroposoof en 
alumnus van de Wageningse Universiteit, zal een 
inleiding houden over de relevantie van Laudato Si, 
de encycliek van Paus Franciscus over duurzaam-
heid, voor het maatschappelijke en politieke debat 
en handelen betreffende duurzaamheid. O.a. mw. 
Lara de Brito, wethouder Groen Links met de 
portefeuille zorg, onderwijs, cultuur en klimaat in 
Wageningen en RK pastoor Henri ten Have zullen op 
de inleiding reageren. 

https://kerknetwageningen.nl/2017/09/16/16-november-thema-avond-geloven-in-duurzaamheid/
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U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere 
avond. 

Interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping 

Kunt u hier chocola van maken? 

Als kleine geloofsgemeenschap 
in Bennekom kunnen we niet alle problemen in de 
wereld oplossen. Maar we maken wel degelijk een 
verschil in het leven van veel tienermeisjes in El 
Alto, Bolivia. 

Nu 25 jaar geleden, in 1992, kwam onze MOV in 
contact met ENDA Bolivia en begonnen we 
projecten te steunen voor meisjes in Casa Qantuta. 
In Bolivia is er in die 25 jaar veel veranderd en ENDA 
heeft zich aan de veranderingen aangepast. Via 
onze contacten daar blijven we op de hoogte en 
konden we regelmatig gericht ondersteuning 
bieden. Toen, en ook vandaag, richten we ons op 
meisjes die door armoede of een moeilijke 
thuissituatie niet meer veilig thuis kunnen wonen. 

Op dit moment lopen er vooral projecten met 
meisjes die te maken kregen met huiselijk geweld 
en misbruik. Zulke projecten omvatten ook therapie 
en richten zich op zelfrespect, vertrouwen in de 
toekomst en een pad naar economische 
zelfstandigheid. De handwerkproducten die wij 
ieder najaar verkopen, komen voort uit zo’n project. 
De meisjes krijgen les op breimachines, materiaal-
gebruik, mode en presentatie. Een deel van de 
kosten kunnen worden betaald met de verkoop van 
de arbeidsintensieve, mooie producten, op de 
markt in El Alto en een klein beetje bij ons in 
Bennekom. De vaste personeels- en huisvestings-
kosten van ENDA worden betaald door overheden 
en NGO’s. Wij uit Bennekom betalen dan bijvoor-
beeld de breimachines en aanpassing van een 
gebouw. Veel jongedames die deelnamen aan zo’n 
project zijn daarna in staat hun eigen boontjes te 
doppen in het harde leven in de groeiende 
miljoenenstad El Alto. 

Er is nu een plan voor een nieuw project, waarvoor 
wij heel 2016 hebben gespaard: Het maken van 
chocoladefiguren, negerzoenen en bonbons. Dus 
weer iets wat arbeidsintensief is, waarbij je hygiëne 
en zorgvuldig werken leert, en waarbij je trots kunt 
zijn op een verkoopbaar kwaliteitsproduct. Kortom, 
een echt ENDA-project wat de deelnemende dames 

kansen biedt op een goede toekomst. Na een klein 
proefproject is het tijd om op te schalen voor meer 
deelnemers. Daarbij is apparatuur nodig waaraan 
MOV Bennekom in 2017 wil gaan meebetalen. Van 
chocola word je blij, zoals u wellicht zelf ook wel 
weet. 

Viert U onze 25-jarige verbintenis mee met 
chocola? 

 

 

Koffieochtend! 
Dinsdag 14 november 2017 wordt er weer een “Koffieochtend” 
georganiseerd door een werkgroep van vrouwen uit Bennekom 
met verschillende kerkelijke achtergronden. Uiteraard is er ook 
samenzang en gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen. 
Er is kinderoppas aanwezig. Er is een tafel met boeken van 
Marianne Grandia. 

Spreekster: Marianne Grandia 
Thema: “Dansen in de regen” 
Koor: Sisters uit Veenendaal 
Plaats: Gemeentecentrum de Brink, Brinkstraat 39, 

Bennekom; tel. 0318 415 621 
Tijd: 9.15 – 11.30 uur 
Entree: collecte ter dekking van de kosten. 
Informatie: Gerda de Nooij, 0318 416 178; 

gerdadenooij@gmail.com; 
www.koffieochtendbennekom.nl 

Financieel overzicht 2016

Baten €

Collectes: presentatie communicanten 7 febr 2016 195,05      

               communieviering en spaardoosjes 512,55      

               Kerst 2016 448,77      

Donaties en losse giften 680,00      

Bridgedrive november 2016 1.822,32    

Ontvangen rente in 2016 18,52        

Verkoop kerstkaarten en handwerk artikelen 2016 944,35      

4.621,56    

Lasten

kerstkaarten en handwerkartikelen 1.034,62    

BTW en/of invoerrechten voor handwerkart. 2015 en 2016 175,84      

bankkosten 65,00        

1.275,46    

Financiële reserve 31-12-2015 4.797,57    

Financiële reserve 31-12-2016 8.143,67    

Financiele reserve op 4 oktober 2017 8.254,18    

 
Wageningen, 5 oktober 2017 

Met hartelijke groet, namens de groep voor 

Missie, Ontwikkeling en Vrede, 
Nelly Beerepoot-Commandeur 

Wilt u meer weten over het project? 
Wij zijn altijd bereid u meer informatie te 

geven. 

Uw giften zijn welkom op rek.nr. 
NL11 RABO 0307 0604 38, 

RK Parochie zTB, inzake Bolivia 
 

mailto:gerdadenooij@gmail.com
http://www.koffieochtendbennekom.nl/
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COV Bennekom zingt Fauré en Poulenc 
Sinds begin 2017 zijn de leden van de Christelijke 
Oratorium Vereniging (COV) Bennekom onder de 
enthousiaste leiding van dirigent Hans de Wilde 
bezig met het instuderen van drie mooie muziek-
stukken: de Cantique de Jean Racine, het Requiem 
van Gabriel Fauré en het Gloria van Francis Poulenc. 
De uitvoering van deze koorwerken vindt plaats op 
3 november vanaf 20.00u in de Oude of Sint 
Alexanderkerk te Bennekom. De twee mee-
werkende solisten, sopraan Tineke Rooseboom en 
tenor Robbert Muuse, zingen tijdens dit concert 
samen ook nog het lied Pleur d’Or, eveneens van 
Fauré. 

Clasien Lever - de Vries 

Locatie: Oude of Sint Alexanderkerk, Bennekom. 
Kerk open vanaf 19u30, aanvang concert 
20.00u 

Kaarten: inclusief programmaboekje en koffie/thee 
€ 17,50. Verkrijgbaar bij boekhandel 
Novita, Dorpsstraat 41, Bennekom, via 
covbennekom@gmail.com, of via de 
leden, of aan de zaal 

Hee, Doe jij mee? 
Lijkt het je leuk om een keertje aan klassieke muziek 
te ruiken? Ben je (pakweg) tussen de 15 en 18 jaar 
oud? Wil je met ons koor een prachtig nummer 
uitvoeren? Het is een beroemd nummer, de 
“Cantique de Jean Racine”, en is geschreven door de 
Franse componist Gabriel Fauré. In de klassieke 
“hitlijsten” staat het altijd op een hoge plaats. 

Luister eens zelf: 
www.youtube.com/watch?v=9jliWPm6hoU 

Wij voeren dit werk, met nog een paar andere 
stukken, uit op 3 november in Bennekom en wij 
willen het liefst dat er veel jongeren met ons 
meezingen. 
Lijkt dit je wel wat? 
Stuur ons vóór 31 oktober een email met daarin 
jouw *naam, *adres, *email, *telefoonnummer en 
*stemsoort (wat denk je/weet je dat je kunt zingen: 
een hoge/lage vrouwenstem (=sopraan of alt) of 
een hoge/lage mannenstem (=tenor of bas). Je hoeft 
geen cent te betalen! Als wij je inschrijving binnen 
hebben, sturen we je dan de links naar de muziek, 
de voorbeelden en een site waarmee je alvast kunt 
oefenen. We zijn benieuwd!  

Diane, Chun en Willemijntje 
covbennekom@gmail.com (voor je aanmelding en 

al je vragen!) 

Voorlichtingsbijeenkomst over KBO 
Ede-Bennekom 

 

Seniorenorganisatie KBO Ede-Bennekom organi-
seert eind oktober bijeenkomsten voor 50 plussers 
uit de gemeente Ede. De KBO heeft senioren veel te 
bieden en iedereen is van harte welkom om 
persoonlijk kennis te maken met dit aanbod. KBO 
Ede-Bennenkom telt 600 leden en is onderdeel van 
de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij 
komt op voor de belangen van senioren in de 
gemeente Ede. Zij kunnen lid worden en profiteren 
van vele voordelen. 
Belangenbehartiging, ondersteuning en 
gezelligheid 
De KBO zet zich actief in voor de belangen van 
senioren als het gaat om o.a. langer thuis wonen, 
veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast 
ondersteunt zij haar leden bijvoorbeeld met het 
invullen van belastingformulieren of het omgaan 
met een computer. Ook is er een ouderen- of 
veiligheidsadviseur, waarop leden een beroep 
kunnen doen. De KBO biedt bovendien een 
betrokken netwerk van mensen die naar elkaar 
omkijken en elkaar ontmoeten. Mensen die ziek zijn 
of eenzaam kunnen bezocht worden. Daarnaast 
kunnen mensen elkaar ontmoeten tijdens de 
maandelijkse activiteiten die een informatief en/of 
ontspannen karakter hebben. 
Zinvol en leuk vrijwilligerswerk 
De KBO is er voor senioren, door senioren. 
Vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Actieve 
senioren die met pensioen gaan maar nog lang niet 
aan stoppen willen denken worden van harte 
uitgenodigd zich voor de KBO in te zetten. Zij 
kunnen aan de slag als bestuurder, redacteur van 
de nieuwsbrief, ouderenadviseur, computer-
ondersteuner, PR-medewerker of mede-organisator 
van activiteiten 
Meer informatie 
Wilt u meer weten over de KBO? Wilt u lid worden 
of een actieve bijdrage leveren als vrijwilliger? Kom 
naar een van de informatiebijeenkomsten op 
woensdag 25 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in de 
zaal van het appartementencomplex ‘De Bosroos’, 
hoek rotonde Proosdijerveldweg/Veenderweg in 
Ede. Of dinsdag 31 oktober van 19.30 tot 21.30 uur 
in de parochiezaal van de katholieke kerk in 

mailto:covbennekom@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=9jliWPm6hoU
mailto:covbennekom@gmail.com
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Bennekom, Heelsumseweg 1, in Bennekom. Voor 
meer informatie over de KBO kunt u ook een kijkje 

nemen op de website: www.kbo-edebennekom.nl. 
 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Vrijwilligers zijn gans een kerk 
Zo’n tien jaar geleden, toen zij nog een zelfstandige 
parochie was, opende de MVR-geloofsgemeen-
schap haar website als volgt: 
“De R.K. Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 
te Bennekom is een dynamische gemeenschap, 
waarin we met elkaar enthousiast bezig zijn handen 
en voeten te geven aan het evangelie. Deze website 
is een wegwijzer langs de vele activiteiten en 
werkgroepen, waarin zich ons gemeenschapsleven 
manifesteert. Onze gemeenschap omvat ca 1250 
parochianen, waarvan er ca 250 als vrijwilliger 
actief zijn. Lid zijn van de Kerk van Jezus Christus 
betekent immers: samen de boodschap van Jezus 
levend houden, elkanders lasten dragen en 
elkanders vreugde delen. Zo hopen we samen te 
werken aan een levendige en bezielde 
geloofsgemeenschap.” 
Het was zoveel als de tekst waarmee de parochie 
zich bij het vieren van het tiende lustrum van haar 
kerkgebouw afficheerde. 

Sindsdien lijkt er, hoewel er veel is gebeurd, eigen-
lijk niet zoveel veranderd. We zouden nog steeds 
hetzelfde kunnen zeggen. Het aantal gelovigen dat 
nog min of meer regelmatig in de kerk komt mag 
dan zijn afgenomen: gezien de recente lijst van in 
onze gemeenschap actief zijnde vrijwilligers, is de 
kwalitatieve kracht van onze lokale parochie 
onverminderd. Verdeeld over zeven sectoren van 
kerk- en gemeenschapsopbouw tel ik 51 werk-
groepen, waarin 375 functies, taken en activiteiten 
worden vervuld door 215 vrijwilligers. Veel van deze 
vrijwilligers vervullen dus meerdere functies en 
taken; en enkelen zelfs tal van functies. Tien jaar 
geleden telden we 1 vrijwilliger op de 5 
parochianen. Hebben we in Bennekom nog 1000 
mensen die al dan niet regelmatig in de kerk komen 
– wat ik toch wel durf vermoeden – dan geldt het 
1:5 nog steeds en mag dat de conclusie wettigen 
dat de ‘parochie’ Bennekom haar kwalitatieve 
positie door de jaren heen heeft weten te 
behouden. 

De vergelijking met onze seculiere participatie-
samenleving dringt zich in bepaald opzicht op. In 
onze klassieke en democratische verzorgingsstaat 
zien we dat de overheid zich meer en meer 
terugtrekt en aan haar burgers allerlei zaken zelf te 

regelen overlaat. In onze in principe klerikale, want 
centraal1) georganiseerde, kerk zien we dat de 
gelovigen binnen hun kerkelijke samenlevingen hun 
verantwoordelijkheid nemen daar waar het 
instituut in gebreke blijft in het verlenen van vooral 
pastorale zorg. Het verschil schuilt in de (mate van) 
vrijheid die de seculiere staat zijn burgers laat, maar 
een globale ondemocratische klerikale kerk mede 
door het priestermonopolie onmachtig is haar 
gelovigen te geven. (Zie in dit verband mijn eerdere 
artikelen “Over ‘presentia realis’ in de Eucharistie” 
(14 mei 2017) en “Kerk en democratie” (23 maart 
2017).) 

In onze zondagsviering van 1 oktober jl., waarin als 
een van de weinige keren dat dit voorkomt pastoor 
ten Have in een eucharistieviering voorging, vielen 
een paar opmerkelijke dingen op, die gezamenlijk 
een beeld geven van de immer onzekere en 
krampachtige positie waarin onze lokale 
gemeenschap zich in relatie tot het parochiebestuur 
bevindt.  
-  Van hogerhand – ‘Guido’, gaat het fluisterend 

rond – was het koor “Feniks”, ingeroosterd om de 
viering te begeleiden. Dat Feniks met dezelfde 
dirigent en een even bekwame organist/pianist 
even goed als het eigen ‘Gemend Koor’ 
presteerde, is geen punt van discussie. Wel dat 
het als van hogerhand ingeroosterd zijn gevoeld 
wordt als in strijd met het subsidiariteitsbeginsel 
en een aantasting van de eigen identiteit. 

-  In verband met de Chagall-tentoonstelling stond 
Chagalls litho van de Stenen Tafelen waarop 
Mozes Gods tien geboden geschreven heeft, voor 
het altaar opgesteld. Als bij toeval kon pastoor ten 
Have naar de voorstelling van deze litho verwijzen 
in zijn homilie over het thema van de viering: De 
Wil van de Vader. Als het er om gaat de wil van de 
Vader te doen is het beter nee te zeggen en toch 
te doen, dan ja te zeggen en niet te doen, zoals de 
twee zonen van de man uit het evangelie volgens 
Mattheus. 

-  Aan het einde van de viering refereerde ten Have 
aan de dag dat hij tien jaar geleden (op 24 
november, vind ik in mijn archief terug) met onze 
parochie kennismaakte toen wij ook een luisterrijk 
lustrum vierden met onder meer een 
tentoonstelling van Chagall en hij wenste de 

http://www.kbo-edebennekom.nl/
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Bennekomse gemeenschap van zijn parochie een 
goede toekomst toe. 

- Is het bemoedigend om dat uit de mond van de 
pastoor te horen, toch houden we steeds dat 
krampachtige gevoel van onzekerheid over de 
toekomst van de ‘parochie’ Bennekom en het 
behoud van het eigen kerkgebouw. Om daarin 
zelfbepalend te kunnen zijn wordt ons als lokale 
geloofsgemeenschap, als ‘parochie’ dus, nog altijd 
zelfbestuur onthouden. 

Timo Harmsen. Bennekom 8 oktober 2017 

Ons opnieuw laten vormen – bij Jeremia 
18, 1-12 
Een profeet is iemand die scherp ziet, die in de 
gaten heeft waar we, als gemeenschap of als natie, 
de mist ingaan en wat een betere uitweg is. En hij of 
zij houdt daarbij z'n mond niet, ook als er velen zijn 
die de boodschap liever niet willen horen. 

In de geschiedenis van het volk van God zijn er vele 
profeten geweest. Een van hen was Jeremia. 
Veertig jaar lang heeft hij in Jeruzalem zijn 
ongemakkelijke analyses laten klinken. Hij was zeer 
actief in de politiek, becommentarieerde scherp-
zinnig de plannen en het beleid van de koning en 
zijn hof. Hij is er meer dan eens voor in de 
gevangenis gezet: een politieke gevangene in een 
tijd dat Amnesty International nog niet bestond. 

Bij het formuleren van zijn boodschappen liet 
Jeremia zich inspireren door het dagelijks leven op 
straat. Zo kwam hij op een van zijn wandelingen 
door Jeruzalem terecht in een pottenbakkerij. Daar 
bleef hij een poosje vol belangstelling kijken naar 
hoe de pottenbakker bezig was op zijn draaischijf. 
Jeremia zag hoe hij een pot modelleerde, en toen 
die scheef zakte, hij het leem weer bij elkaar drukte 
en opnieuw begon tot er wat beters tevoorschijn 
kwam. 

Opeens zag Jeremia de parallel: dat is wat God ook 
met ons doet. Met zijn handen boetseert Hij ons en 

brengt ons in model. Als we scheef zakken, drukt en 
perst Hij ons een beetje en geeft ons een nieuwe 
kans, laat ons opnieuw ontstaan. 

Jeremia gebruikt een beeld. Jeruzalem en het 
koninkrijk Juda bevinden zich in een kritieke 
situatie. Het oppermachtige Babylon staat op het 
punt om het hele gebied van Syrië en Palestina in 
bezit te nemen, Juda incluis. Volgens Jeremia moet 
die heerschappij maar een poosje verdragen 
worden, er zal zeker weer een keer een eind aan 
komen. Maar aan het hof werd daar anders over 
gedacht. “Wij zijn wel in staat om Babylon het 
hoofd te bieden,” dacht men daar, “Egypte zal ons 
helpen.” 

“We gaan naar de bliksem, we vallen in stukken, als 
we stijfkoppig onze eigen plannen volgen,” vond 
Jeremia. In wat de pottenbakker daar voor zijn ogen 
deed, die middag in een zijstraatje in het centrum 
van Jeruzalem, zag hij dat opeens glashelder 
verbeeld. We zijn als een breekbare pot en zakken 
onherroepelijk scheef als we ons losmaken van de 
zorgzame handen van Wie ons bij voortduring 
schept. Maar we kunnen ons laten corrigeren, ons 
opnieuw laten vormen. 

Wij leven niet in het Jeruzalem van 600 vóór 
Christus. Onze problemen en verwachtingen, 
persoonlijk en als samenleving, zijn geheel anders 
dan toen en daar. Maar die ervaring van Jeremia in 
de pottenbakkerij kan ons inspireren en troosten. 
Allereerst: hoe in een alledaagse observatie, zomaar 
onverwacht, God tot ons kan spreken. Maar ook: 
hoe die handen van God ons behoedzaam vormen, 
in vorm houden, corrigeren, desnoods met een paar 
flinke opdoffers weer samenkneden en dan 
opnieuw modelleren. 

We zijn onderdeel van hetzelfde volk van God dat al 
drieduizend jaar oud is. Jeremia spreekt ook tot ons. 

Marc van der Post 
 

 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Kerstmis) tot zondag 3 december;voor TitusBreed tot 
woensdag 29 november 
e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: 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 

 Gerard Bolscher (gebouwen en beheer) 

 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 

 José van der Meulen, jose@verbelco.nl,  
tel.0318 430 455 

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 
Huub Oude Vrielink 
Alexanderweg 56, tel. 0318 413 735 
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 
On the Road (jongergroep) 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl 
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:jose@verbelco.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
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 bloemen/planten en diervoeding 

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. 

Bloemist Bennekom - De Violier 

eye wish opticiens Bennekom 

Herinneringshuys 't Hoge Heem 

Seasons Dameskleding Bennekom 

Van Wonderen –shoes and stuff 

Kapsalon Marage 

Geels woonwarenhuis 

Bruna Boekhandel - Bruna PostNL 
 

pizzeria Bennekom 

Café de Rechter Bennekom 

Het Oude Postkantoor 

 

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://www.dierenwinkel-in.nl/bennekom/engelsen-dierenspeciaalzaak-den
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.winkelwebsite.nl/openingstijden/Mekking-Hans/52863
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.regiobloemist.nl/?florist=17560
https://www.eyewish.nl/opticien/bennekom-dorpsstraat
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
http://bedrijven24.com/seasons-womanswear-dorpsstraat-bennekom
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.boekhandel-in.nl/bennekom/bruna-en-boekhandel-bennekom
http://www.placeslookup.com/place/postnl-bruna-bennekom-dorpsstr/
http://www.placeslookup.com/place/postnl-bruna-bennekom-dorpsstr/
http://pizzeriabennekom.nl/
http://www.eencafe.nl/bennekom/de-rechter-caf%C3%A9
http://www.het-oudepostkantoor.nl/

