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Van alle Paasverhalen in het Nieuwe Testament is het verhaal van Marcus (16:1-8) het meest merkwaardig. 
Dit oudste evangelie kent geen verschijningsverhalen en het zet een dikke punt achter de vermelding van 
het lege graf! De vrouwen vluchtten weg, dat is het laatste dat we horen. 

Een man, die belast was met het vermenigvuldigen en overschrijven van de evangeliën vond dit ook maar 
vreemd. Hij dacht wellicht: ‘ik vul het zelf maar aan met een twaalftal verzen’. Het werd een soort uittreksel 
van wat hij in de andere drie evangeliën had aangetroffen. Gelukkig hebben moderne Bijbelgeleerden die 
aanvulling van de kopiïst als niet authentiek ontdekt, want niet van Marcus zelf. Zij hebben ons weer 
gewezen op die dikke punt die de evangelist zelf al had gezet. 

We blijven echter wel zitten met de vraag: hoe moeten we dit Paasverhaal dan wel lezen? Er zit een 
jongeman in het graf… ook weer zo een vreemde opmerking! Matteüs weet van één engel en Johannes 
schrijft: twee engelen, maar een jongeman? Niemand heeft daar ooit van gehoord. Wie is hij eigenlijk? Wie 
het weet mag het zeggen. Het ene antwoord is niet beter dan het andere. 

Bovendien, die jongeman zegt tegen de vrouwen: ‘Ga naar Galilea, dáár zul je Jezus vinden’. Maar een 
verhaal over de verrezen Jezus in Galilea laat Marcus achterwege. Hoe moet je met dat wel aangekondigde, 
maar niet vertelde verhaal omgaan? Diezelfde Bijbelgeleerden komen met verschillende suggesties. Met 
twee daarvan kan ik zelf het beste overweg. Bij voorkeur in de combinatie van die twee. 

De eerste is: als je een geliefd iemand verloren hebt (je partner, een goede vriend of je lieve kind, of Jezus, 
of wie ook) herinner je hem of haar dan daar, waar je hen hebt gekend, wellicht bij jou thuis. Daar zijn ze 
misschien nog meer aanwezig dan op het kerkhof. Uiteindelijk – want, zo ontdekken mensen vaak op den 
duur – zijn alle graven leeg. Maar in zijn of haar eigen omgeving kun je je hen soms beter herinneren en 
hen zelfs ‘ontmoeten’ en (schaam je er maar niet voor) met hen praten. 

De tweede suggestie is: ga dit evangelie opnieuw lezen, te beginnen in hoofdstuk 1, in Galilea. Misschien 
zul je gaandeweg ontdekken, dat de verrezen Heer in de tekst werkelijk aanwezig is. Verborgen in de 
verhalen, en levend in ons hart. 

Van Marcus heb ik geleerd, dat Pasen betekent: wie in de dood verdwenen is, is vaak dichterbij dan wij 
sterfelijke mensen durven geloven. Dat geldt voor Jezus, dat geldt ook voor iedere mens, die – hoewel 
gestorven – ons nog steeds lief en dierbaar is! 

Hans Koenen SJ 
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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
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 ________________________________ KERKBERICHTEN ________________________________ 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 25 maart t/m 20 
mei in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

→Let op zomertijd!← 

zondag 25 maart, Palmzondag 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede 

Witte Donderdag maaltijd 
Op donderdag 29 maart is er in de parochiezaal een 
witte donderdag maaltijd. U bent welkom om 17.00 
uur. Na de maaltijd gaan we naar de kerk en zal het 
altaar in alle rust worden ontruimd. U dient zich 
voor de maaltijd wel aan te melden bij ruud.van-
der-linden@tele2.nl. U bent van harte welkom. De 
avondviering is om 19.00 uur in de Antoniuskerk te 
Ede. 

donderdag 29 maart, Witte donderdag  in Ede 
19.00 uur: viering m.m.v. Feniks en gemengd 

koor 
voorgangers: Adri van Dijk en Guido Dieteren 

vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag 
15.00 uur: gezinsviering m.m.v. kinderkoor 

Eigenwijs 
voorganger: Antoinette van Schaijk 

vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag 
19.30 uur: viering m.m.v. Arsis  
voorganger: Marian Bolscher 

zaterdag 31 maart, Paaswake 
21.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Feniks en 

Gemengd koor 
voorgangers: Adri van Dijk en Guido Dieteren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Cordaid (vluchtelingen) 

zondag 1 april, Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Guido Dieteren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Oase Oosterbeek 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u vóór de 
viering de naam van de persoon en de reden op 
een briefje schrijven en in het mandje bij het 
intentieboek doen. Aan het eind van de viering 
wordt verteld wie het bloemetje krijgt. Het is 
mooi als u het bloemetje zelf weg kunt brengen. 
De namen in het mandje gaan ook naar de 
pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

zondag 8 april, 2de zondag van Pasen 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 15 april, 3de zondag van Pasen 
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. laudenkoor 
voorgangers: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Nacht zonder dak 

zondag 22 april, 4de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: Marian Bolscher 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Roepingenzondag 

zondag 29 april, 5de zondag van Pasen 
10.30 uur: Titusviering in Renkum 
voorgangers: pastoraal team 

zondag 6 mei, 6de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Dameskoor 
voorganger: Liesbeth ter Elst 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Manege zonder drempels 

zondag 13 mei, 7de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Ruud van der Linden 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

mailto:ruud.van-der-linden@tele2.nl
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zondag 20 mei, Pinksteren 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Feniks en Gemengd koor 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Week Nederlandse Missionaris 

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; Valleihopper 0900-5511551. 
apr 01 10.00u  Nell 0318 430 988 
 15 10.00u  v. Oostrum 0318 417 889 
 29 GEEN VIERING MVR B’kom 
mei 13 10.00u v. Lammeren 0318 415 479 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
apr 01 10.00u  De Groot 0318 417 355 
 15 10.00u  Breteler 0317 415 588 
 29 GEEN VIERING MVR B’kom 
mei 13 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 
apr 01 10.00u  Kroes 0318 418 002 
 15 10.00u  Baks 0318 418 686 
 29 GEEN VIERING MVR B’kom 
mei 13 10.00u Beerepoot 0317 423 570 

Palmpasen viering op 25 maart 
Op zondag 25 maart is het Palmpasen. In de 
katholieke kerk in Bennekom wordt dit gevierd met 
een speciale gezinsviering in het thema Palmpasen. 
De viering starten we gezamenlijk om 10 uur op de 
parkeerplaats voor de kerk (verzamelen om kwart 
voor tien). Hierna gaan we gezamenlijk naar binnen. 
Alle kinderen mogen hun zelfgemaakte Palmpasen-
stok meenemen. Dus als je op school of thuis een 
mooi versierde Palmpasen stok hebt gemaakt, 
neem hem mee naar de kerk. We beginnen met een 
mooie optocht buiten (of bij slecht weer binnen) 
waarin we de Palmpasen stok aan iedereen kunnen 
laten zien. 

Hieronder staan de onderdelen die meestal bij de 
Palmpasen stok gebruikt worden en de betekenis 
ervan. 

Werkgroep gezinsviering 

 

 

De symboliek van de palmpasenstok 

Stok 
Soort kruis; het teken van Jezus en van onze kerk 

Haantje (van brooddeeg) 
Verkondiger van de nieuwe dag. ‘Let op, het is 

bijna Pasen’. Het brooddeeg is teken van leven, 
kiemkracht 

Buxustakjes 
Teken van terugkeer van groen en van het leven. 

Staan symbool voor palmtakken die gebruikt 
werden bij de intocht van Jezus in Jeruzalem 

Vruchten 
Staan voor dragers van nieuw levenszaad 

Eieren 
Betekenen nieuw leven dat zal ontstaan uit iets 

wat dood lijkt te zijn 

Ronde kransen 
Symbool voor kringloop van het jaar en 

van het leven 

Slingers 
Feest en Gezelligheid 

 

Paasattenties voor onze 
medeparochianen 
Het is een goede gewoonte om op de Witte 
Donderdag iets lekker mee te nemen naar de kerk, 
chocolade, fruit, koekjes of iets anders. De viering is 
deze keer in de kerk in Ede. U kunt uw gaven voor 
Bennekom bij ons in de kerk vanaf Palmpasen 
inleveren in de rieten manden die achterin de kerk 
staan. Of tijdens de parochiewacht. 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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Stiltevieringen in de Stille week 
In de dagen tussen de 
intocht in Jeruzalem en 
de gevangenneming van 
Jezus zijn er op maandag 
26, dinsdag 27 en woens-
dag 28 maart ’s avonds 
korte momenten van bezinning in de Oude of Sint 
Alexanderkerk. Door middel van een vaste opbouw 
met ruimte voor zang, lezingen, gebeden, muziek en 
vooral stilte is er gelegenheid tot bezinning te 
komen in deze Stille Week. De kerk is iedere avond 
om 19.00 uur open, waarna de vieringen om 19.30 
aan zullen vangen en ongeveer een 30-45 minuten 
zullen duren. 
Deze activiteit valt onder de Raad van Kerken 
Bennekom. Medewerking wordt verleend door de 
leden van de voorbereidingscommissie. De muzikale 
begeleiding is in handen van de heer Sipma, in 
samenspel met Marja Hulsbergen op de fluit. 

Samen de maaltijd delen 
Op zondag 29 april om 
17.00 uur bent u weer van 
harte welkom om samen te 
genieten van een heerlijke 
maaltijd bereid door 
Kookgroep Het Heilige 
Boontje. Het menu is nog 
een verrassing; eerlijk 
gezegd hebben we daar zelf 
nog niet over besloten... Maar als altijd koken we 
drie gangen 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 26 april bij Hermine (wilmink@planet.nl); 
het maximale aantal deelnemers is 36. Mocht u niet 
zo mobiel zijn – laat het ons weten, dan proberen 
wij vervoer te regelen. 

We zien u graag bij ons aan tafel! Kijk ook eens op 
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/ 
werkgroepen/heilig-boontje/ voor meer informatie 
over dit initiatief. 

In Memoriam Theo Lentjes 
Ik wou dat je vanaf de overzij 

mij kon zeggen dat je gelukkig bent. 
Het zou mij helpen te geloven, 
dat er zin schuilt in de dood. 

Een prachtige tekst op de rouwkaart van Theo 
Lentjes. Een tekst waaruit hoop èn twijfel spreken, 
maar ook intens verdriet, want een lieve 
echtgenoot, een bezorgde vader en een trotse opa 
is niet meer. 

Theo Lentjes, geboren op 1 maart 1947 en getogen 
in Renkum was een man van weinig woorden, een 
man waar je van op aan kon, een man, recht door 
zee, een lieve man. Wat voelde hij zich beretrots, 
toen hij opa werd van een prachtige kleindochter, 
Iris, al weer 10 jaar oud: zijn oogappel, zijn meisje. 
Als hij bij Iris was dan was hij een opa voor haar; 
rustig, geduldig, belangstellend, trots op wat ze kon.  
Het was een en al genieten. Die gewone dingen van 
het leven, wist Theo te waarderen en ervan te 
genieten. Maar niet alleen het kleine, ook de 
prachtige reis met Anneke samen naar haar zus in 
Australie gaven zoveel voldoening. Daar konden 
Anneke en hij met plezier aan terug denken. 

In de viering ten afscheid in onze kerk op zaterdag 
27 januari zongen we de liederen die Anneke had 
uitgezocht. Bij binnenkomst zongen we ‘wij allen 
hier verzameld……’.Met in het 3e couplet de tekst: 

Wij mensen, grote kleine op dit uur hier bijeen 
Willen zingen, vieren, bidden 
Vragen: God wees in ons midden, 
In dit huis van glas en steen. 

De lezingen die we hoorden waren een bewerking 
van psalm 139 met als begintekst: 

Ik laat me niet gauw kennen want zo ben ik niet. 
En wat ik wel ben gaat niemand wat aan. 

De 2e lezing was naar Kor. 13,1-13. Waar het woord 
liefde een belangrijke rol speelt. Liefde waar geen 
mens zonder kan. Verwoord in de lezing: 

Zonder liefde ben ik nergens 
Zonder liefde stel ik niets voor 
Had ik jullie niet bij me dan ging ik er onder door 
Want liefde is echt, liefde is aardig 
Is open, oprecht en eerlijk en rechtvaardig 

Op 21 januari 2018 is hij, na een kort ziekbed, in de 
leeftijd van 70 jaar overleden Wat blijft is de 
herinnering die hij achterlaat, zijn voetspoor dat wij 
kunnen volgen en hem laten voortleven, in verhalen 
en herinneringen. Dat hij rusten moge in vrede. 

mailto:wilmink@planet.nl
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/werkgroepen/heilig-boontje/
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/werkgroepen/heilig-boontje/
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In Memoriam Wies Zwetsloot 
Op 30 januari 2018 overleed mevrouw Wies 
Zwetsloot. Wies werd 90 jaar. In 1927 werd Wies 
geboren in Eibergen in een hecht katholiek gezin. 
Na het huwelijk met haar echtgenoot Kees kwamen 
ze in Wageningen wonen. Hier werden hun 2 
kinderen geboren. Later verhuisde het gezin naar 
Lelystad. 

Tot ieders groot verdriet overleed Kees hier in 1976. 
Wies heeft hierna haar leven lang gerouwd om dit 
verlies. Kort daarna verhuisde Wies met de 2 
kinderen, terug naar de Veluwe, naar de Langhoven 
in Bennekom. 

Zij werd lid van het K.V.G., waarvan zij 40 jaar een 
trouw lid is geweest. In die jaren ging Wies met 
meerdere K.V.G. dames op bridge-les. Zij werd lid 
van de nieuw op te richten bridgeclub “De 
Commandeur” en bleef al die jaren (31 jaar) lid. 
Deze denksport heeft haar zeer veel vreugde 
gegeven, zowel in verenigingsverband als thuis. Niet 
alleen bij haar clubs, ook in ons dorp was Wies een 
geliefde vrouw, aardig en vriendelijk voor eenieder. 
Zulke mensen zijn er vele, maar Wies was heel 
bijzonder hierin. 

Wies was een gelovige vrouw. Wekelijks was zij 
aanwezig in de vieringen in onze kerk. Het 
gemeenschap zijn met elkaar sprak haar zeer aan. 
Toen zij ruim 10 jaar geleden verhuisde naar 
Belmonte in Wageningen werd dat kerkbezoek in 
Bennekom minder. Later ging het om gezondheids-
redenen helemaal niet meer en volgde Wies de 
viering op zondagmorgen op TV. 

Wies heeft in haar laatste tijd aangegeven dat zij 
gecremeerd wilde worden. De viering ten afscheid 
van Wies vond, onder overweldigende belang-
stelling, plaats in crematorium Slingerbos. 

Wies had een vast geloof en hoop op vereniging 
met haar dierbaren. Moge het zo zijn. 

In Memoriam Gerrit Jan Willem Righolt 
Gerrit Jan Willem Righolt, geboren op 13 augustus 
1922 in Wageningen en overleden op 1 maart 2018 
in Ede. 95 jaar mocht hij worden. Dan behoor je tot 
de allersterksten, zei pastor Hans Lucassen in zijn 
overweging op 8 maart tijdens de viering ten 
afscheid. In de herinneringen uitgesproken door zijn 
oudste zoon Egbert hoorden we over zijn leven. Zijn 
jeugd waarin hij zichzelf moest vermaken omdat 
alle aandacht uitging naar zijn verstandelijk 
gehandicapte broer Jan waar hij nog jarenlang voor 
gezorgd heeft toen zijn moeder in 1954 overleed. 
Hij vond dat vanzelfsprekend. 

In de oorlog, 1942, heeft hij zijn HBS diploma 
behaald en trad toen in dienst bij het ziekenfonds in 
Wageningen tot hij in 1987 met pensioen ging. In 
1958 is hij getrouwd en ze verhuisden naar de 
Hollandseweg 366, waar ze heel gelukkig waren. In 
2004 overleed zijn vrouw veel te vroeg. Hij heeft 
zich tot verrassing van zijn zoons, snel weten te 
herpakken en heeft zich in zijn nieuwe rol weten te 
schikken. 

De laatste jaren van zijn leven kwam hij praktisch 
niet meer uit huis als gevolg van pijnlijke 
gewrichten, hartklachten en ouderdomssuiker. Als 
de zon scheen ging hij dan lekker buiten zitten om 
de krant te lezen. De medewerkers van de 
thuiszorg, de fysiotherapeut, de pedicure, de 
kapper , de hulp in de huishouding, de TV en nog 
zeer recent een IPad dat waren zijn contacten met 
het leven dichtbij en verweg. Hij was een groot 
liefhebber van sport, speciaal voetbal. Hij had een 
fenomenaal geheugen, zat als hij in goeden doen 
was, op de praatstoel. Hij was het lang niet met 
alles eens en liet dat ook merken. 

Gerhard, zijn zoon die in Wageningen woont, heeft 
als mantelzorger, veel voor hem gedaan. Hij stond 
dag en nacht voor hem klaar. Steeds meer mensen 
rondom hem vielen weg – Joop Bresser, neef Jan 
Righolt – dat hem deed beseffen dat er niemand 
meer over was. Ik ben de laatste van mijn generatie. 
Hij gaf steeds vaker aan: voor mij hoeft het allemaal 
niet meer. Hij kwam in het ziekenhuis terecht, waar 
een longontsteking hem fataal werd. Uiteindelijk is 
hij rustig ingeslapen in het bijzijn van zijn zoons, 
Egbert, Gerhard en André. 

In de viering ten afscheid werd gelezen uit de 
openbaring van Johannes, het laatste boek uit de 
bijbel waar bij geschreven werd over het visioen 
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hier is 
God. Hij komt je tegemoet. Hij zal bij jou zijn en jij 
met hem. En alle tranen waren afgewist en de dood 
zal niet meer bestaan. Geen rouwen, geen klagen, 
geen smart zal er zijn. Rust zacht en mag hij 
verenigd worden met zijn vrouw. 

Mededelingen 
Overleden 
- Theo Lentjes, 21 januari 2018, 70 jaar 
- Gerrit Jan Willem Righolt, 1 maart 2018, 95 jaar 
- Maria Louise, Wies, Zwetsloot, 30 januari 2018, 90 

jaar 
Verhuisd 
- per 14 maart 2018: Pieneke en Rob Verdooren, 

van van Balverenweg naar Kierkamperweg 11 
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- per 19 februari 2018: Mia en Frans Van Bree, van 
Jerfaasplantsoen 6 naar Sallandhof 68 in 
Wageningen 

- maart 2018: Mevr. van Arem, van Hoogakker 18 
naar Schapenoordseweg 10, Bennekom 

Wijkcontactpersoon, iets voor U? 
Onze geloofsgemeenschap is opgedeeld in 21 
wijken. Voor iedere wijk willen we graag een 
wijkcontactpersoon hebben. Op dit moment 
hebben we 17 wijkcontactpersonen. Twee 
personen behartigen samen één wijk en twee 
wijkcontactpersonen behartigen ieder 2 wijken. Dat 
betekent dat er nog 2 wijken zijn zonder 
wijkcontactpersoon. 

De wijkcontactpersoon vormt, zoals 
het woord al zegt, de verbindende 
schakel tussen de geloofs-
gemeenschap en de leden van de 
geloofsgemeenschap in die wijk. Hij/zij 
onderhoudt het contact tussen die 
mensen en de MVR-kerk. 
Wat houdt dat in? 
De wijkcontactpersoon 

• bezorgt in zijn/haar wijk in de dagen voor Kerst 
een kerstkaart van de geloofsgemeenschap 

• inventariseert wie in aanmerking zou kunnen 
komen voor een kerst- of paasattentie 

• brengt de kerst- of paasattentie namens de 
geloofsgemeenschap bij de betrokken persoon 

• bezorgt zo mogelijk ook het parochieblad en 
TitusBreed 

• stuurt per mail of bezorgt overlijdensberichten 
• bezoeken nieuwe parochianen in hun wijk en 

verwelkomen hen met een bloemetje 
• bezorgt een bloemetje als iemand 75, 80, 85, 90, 

95 of zelfs 100 jaar wordt 
• bezorgen de uitnodigingen voor het 

seniorenpastoraat aan 80-plussers en voor de 
allerzielenviering aan nabestaanden van de 
overledenen. 

Iedere wijkcontactpersoon mag hier vorm aan 
geven op zijn/haar eigen manier. Bovenstaande ziet 
er uit als een tijdrovend vrijwilligerswerk. Dat is niet 
zo: in het jaarlijks overleg geven ze aan hooguit 1 
uurtje per maand, maar meestal is het minder. 

Als coördinator ben ik op zoek naar 2 nieuwe 
wijkcontactpersonen: 
- Wijk 4: Jonkersloetlaan, Belleartsstraat, 

Torckstraat van Brienestraat, van Kellstraat, 
Commandeursweg. (16 adressen) 

- Wijk 6: Bakkerstraat, Brinkstraat, een deel 
Commandeursweg, Dorpsstraat, Edeseweg, 

Hogeweg, Kerkstraat, Krulweg, Lindelaan, 
Molenstraat, Schapenoordseweg, Veenderweg (23 
adressen) 

Voor verdere informatie kun je terecht bij Marian 
Bolscher, mgbolscher@hotmail.com, 0651 651 736. 

Iets voor U?  
Jos en Willemien de Groot hebben heel veel jaren 
samen met de “rapers” ons Nieuwsblad verzend-
klaar gemaakt. Hun leeftijd geeft aan om te 
stoppen. Wij zijn nu op zoek naar opvolgers voor Jos 
en Willemien. 

Wat houdt de taak van Jos in: 
 het zaaltje klaar maken voor de rapers 
 het parochieblad, dat door de rapers wordt 

samengevoegd nieten. Het gaat om 450 
parochiebladen. 

Willemien is een van de rapers en zorgt voor de 
koffie en de gezelligheid. 

De verdeling voor het rondbrengen wordt door 
Marian Bolscher geregeld. Informatie kan Jos geven 
of Marian Bolscher. 

Werkgroep vrijwilligers: Miranda Meeuwissen, José 
van der Meulen, Marieke Kok en Marian Bolscher 

Zaterdag 7 april …..……. DoeDag!!!!! 
We gaan er met elkaar, jong en oud, weer tegenaan 
om de kerk een grote schoonmaakbeurt te geven. 
Net als voorgaande jaren met veel gezelligheid. We 
beginnen natuurlijk met koffie en of thee en wat 
lekkers erbij. We hopen U te ontvangen tussen 9.00 
en 9.30 uur. Daarna gaan we de groepjes indelen en 
kunnen we aan de slag. Voor de lunch met soep 
wordt natuurlijk gezorgd. Vorig jaar waren er velen 
gekomen en waren we om 14.00 uur klaar. We 
hopen natuurlijk dat het ook dit jaar weer een 
succes wordt. Truus, Riet en ik hebben er reuze zin 
in. Kom zaterdag 7 april in groten getale naar uw 
Kerk en laten we er weer een fantastische DoeDag 
van maken. Met vriendelijke groet, Pieter Boers. 

Actie Kerkbalans bij MVR Bennekom 
Jarenlang hebben we in Bennekom de Actie 
Kerkbalans met succes uitgevoerd door de 
parochianen persoonlijk te benaderen. Een groep 
van 20 vrijwilligers bezorgde de enveloppen en 
haalde na enige tijd de antwoordenveloppen met 
de toezegging weer op. Dit resulteerde steeds in 
een hoge respons van aantal bijdragende 
parochianen en een goede financiële opbrengst. 
Het Parochiebestuur besloot de Kerkbalans voor 
2016 centraal per post te organiseren, helaas waren 
de resultaten voor de gehele Zalige Titus Brandsma 
Parochie aanmerkelijk lager dan eerder en ook bij 

mailto:mgbolscher@hotmail.com
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MVR Bennekom daalde het aantal betalende 
parochianen met meer dan 50% en de opbrengsten 
met 25%. De opnieuw centraal per post uitgevoerde 
Kerkbalans Aktie in 2017 gaf wat betere resultaten 
te zien, maar nog steeds was het resultaat ver 
beneden het niveau van 2015. 

In overleg met het ZTB Parochiebestuur hebben we 
voor MVR Bennekom besloten de parochianen weer 
persoonlijk te benaderen en de enveloppen met de 
toezeggingen weer op te halen. Het was een 
uitdaging om voor deze actie weer voldoende 
vrijwilligers te vinden. Dit bleek gelukkig minder 
moeilijk dan gedacht en 21 parochianen hebben in 
de wijken enveloppen bezorgd en de toezeggingen 
weer opgehaald. Het was bij elkaar veel werk, maar 
het is met enthousiasme uitgevoerd en met een 
goed resultaat. Het totaal toegezegde bedrag voor 
2018 is ruim hoger (6%) dan de opbrengst voor 
2017 en het aantal parochianen dat heeft 
toegezegd te betalen is 33% hoger dan vorig jaar. 

In de tabel hieronder staat een overzicht van de 
opbrengsten en het aantal betalende parochianen 
voor de afgelopen jaren. 

Jaar 
Totaal 
bedrag 

€ 

Aantal 
bijdragende 
parochianen 

Gemiddelde 
per persoon 

of familie 

2015 52.600 360 € 146 

2016 39.450 170 € 232 

2017 42.800 230 € 186 

2018 
(toezegging) 

45.500 305 € 149 

 
Voor de uitvoering hebben we gewerkt met een 
adreslijst van de ZTB, helaas zaten daar nogal wat 
onvolkomenheden in. Naast veel positieve reacties 
van “wat goed dat jullie dit weer doen”, kregen we 
ook nogal wat negatieve reacties en benaderden we  
mensen die meenden al jaren geleden te zijn 
uitgeschreven of die helemaal nooit tot de RK kerk 
hebben behoord. 

Het resultaat voor 2018 ziet er voorlopig goed uit, 
het is niet spectaculair maar we zijn vooral blij dat 
een veel groter aantal parochianen bereid is om 
mee te betalen en dat veel mensen bereid waren 
om mee te werken aan de uitvoering van de 
Kerkbalans. Het plan is om volgend jaar de 
Kerkbalans weer op dezelfde manier uit te voeren, 
maar dan wel met een aangepaste adressenlijst. 
Veel dank voor de inzet van zoveel mensen die dit 
hebben mogelijk gemaakt. 

Arend Jan Nell, Klaas van der Meulen 
De locatieraad MVR Bennekom 

Open vergadering – Spiritualiteit 
Zoals al aangekondigd is op 24 april de open 
(parochie-)vergadering. Deze staat in het teken van 
spiritualiteit. De avond begint om 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.45 uur met een kopje koffie of thee), 
waarna twee jonge groepen binnen de MVR 
Bennekom zich zullen voorstellen: de PR-Groep en 
de jongerengroep “On the Road”. 

Daarna krijgt Ad de Keyzer het 
woord. Ad is werkzaam bij het 
Titus Brandsma instituut (hoe 
toepasselijk) en houdt zich met 
name bezig met spiritualiteit 
binnen de liturgie. Dat kan een 
heel interessant uurtje worden. 
En let op, het wordt niet alleen 
luisteren….. 

Hierna is een vragenuurtje waarin u de locatieraad 
kunt bestoken met vragen waarna het geheel wordt 
afgesloten met – hoe kan het ook anders – een 
drankje. Komt echt allen, dit wordt heel interessant. 

De Locatieraad 

Op zoek naar de mooie verhalen 
‘Vertel de goede of mooie verhalen’ was een van de 
aanbevelingen vorig jaar van de werkgroep MVR 
Toekomst. Onze Kerk is de laatste jaren vaak slecht 
in het nieuws geweest. Maar er is ook een andere 
kant. Onze Paus geeft ons hoop. Als je zoekt, zijn er 
veel boodschappen of verhalen die de goed kant 
van onze Kerk belichten. En in onze 
geloofsgemeenschap gebeuren ook heel veel mooie 
dingen. Dit is iets wat de PR groep van onze geloofs-
gemeenschap wil gaan uitdragen. 

Dit heb je natuurlijk niet zomaar voor elkaar. De PR 
groep wil beginnen met benadrukken wat er zoal 
gebeurt in onze geloofsgemeenschap. Wij zullen 
mensen benaderen die iets organiseren en vragen 
om iets te schrijven over wat er was, en meer 
belangrijk: wat dat deed met de mensen. Deze 
stukjes kunnen worden gepubliceerd in ons 
NieuwSBlad, in TitusBreed en op de website. Als 
daar behoefte aan bestaat, kunnen wij kijken naar 
de leesbaarheid van de stukjes en daar waar nodig 
in overleg wat aanpassingen doen. Stukjes kunnen 
gezonden worden naar ons e-mailadres: 
prgroep@rkkerkbennekom.nl. Een eerste mooi 
verhaal is te vinden in de MVR-estafette, achterin 
dit blad. 

De PR groep heeft ook gesproken met Ria Baas van 
Klip&Klaar Communicatie. De vraag is of zij 
aanbevelingen heeft over hoe we de communicatie 

Ad de Keyzer 

mailto:prgroep@rkkerkbennekom.nl
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kunnen verbeteren en hoe wij mensen beter 
kunnen bereiken. Voor dit soort werk is subsidie 
beschikbaar en dat gaan wij de komende tijd ook 
oppakken. 

Op dinsdag 24 april a.s. is er een Open Parochie-
vergadering. Het ligt in de bedoeling ons daar te 
presenteren. 

De PR groep: Nelly Beerepoot, Arno Bruin, 
Rita Karsten en Hans Wilmink 

Het woord is aan: Gerard Bolscher 
Er zijn werkgroepen binnen onze geloofsgemeen-
schap die voornamelijk achter de schermen 
opereren en dus minder zichtbaar zijn, zoals o.a. de 
technische dienst en de tuinclub. Wie zijn zij en wat 
doen zij? 

Technische Dienst 
De technische dienst bestaat uit zeven personen 
onder leiding van Herman van den Akker. Hun 
werkzaamheden zijn op de eerste plaats onder-
steunend aan de vieringen en andere activiteiten in 
kerk en zaaltjes. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat 
alle faciliteiten goed functioneren; dat de 
verlichting goed werkt, dat de geluidsinstallatie het 
doet en dat de nooduitgang verlichting werkt. 
Verder controleren zij de cv’s van zaaltjes en kerk 
en staan paraat in geval van een storing aan een 
van deze faciliteiten en verrichten zo nodig kleine 
reparaties hieraan of bijvoorbeeld aan het koffie-
zetapparaat. 

Herman Smid zorgt jaarlijks voor de telkens fraaie 
kerststal. Hij bouwt de kerststal op, onderhoudt de 
kerststal en bergt hem na de kersttijd weer op. Een 
andere activiteit van de technische dienst betreft 
het onderhoud aan de gebouwen, zoals het in de 
was zetten van de linoleumvloeren en het 
schilderen van muren, kozijnen en deuren. Verder 
voorkomt deze dienst lekkages door regelmatig de 
dakgoten schoon te maken en de buitenkranen 
voor de winter af te sluiten en af te tappen. Als zij 
hun werk goed doen zult u er dus niets van merken 
en niets van zien. Ook Jos de Groot is jarenlang 
actief geweest in deze groep. Gezien zijn leeftijd 
heeft hij te kennen gegeven het wat rustiger aan te 
willen doen en heeft veel van zijn taken aan 
anderen overgedragen. Tijdens de jaarlijkse mid-
wintermaaltijd die de tuinclub en de technische 
dienst op vrijdag 9 februari gezamenlijk weer 
gehouden hebben, hebben we Jos bedankt met een 
bloemetje. Stef Gielen heeft te kennen gegeven de 
technische dienst te komen versterken. Stef 
Welkom! 

 

 

Tuinclub 
De tuinclub bestaat uit tien personen en wordt 
aangestuurd wordt door Gerard Bolscher. Zij 
hebben ook ondersteunende taken zoals het 
jaarlijks plaatsen, optuigen en weer opruimen van 
de 7,5 meter hoge kerstboom, het aanleveren van 
buxus(palm)takken voor Palmzondag en het drogen 
en bewaren van het restant van die takken tot as-
woensdag van het daaropvolgende jaar om te 
verbranden tot as voor het askruisje. Verder moet 
de kerk- en pastorietuin goed en regelmatig 
onderhouden worden. Dat wil zeggen: struiken, 
heesters en bomen snoeien, het regelmatig knippen 
van de haag rondom het hele terrein, van april tot 
november wekelijks het gras maaien, het kerkplein 
schoon en onkruidvrij houden en de belijning van 
de parkeervakken zo nu en dan witten. Recent heeft 
Arno de Bruin zich ook aangemeld bij de tuinclub. 
Arno, ook jij welkom bij de club. 

Werkt de technische dienst veelal individueel of 
met zijn tweeën, de tuinclub werkt meer in 
teamverband. Als er actie ondernomen moet 
worden, wordt er een mailtje rondgestuurd met dag 
en tijd van aanvang. Dat is meestal ’s zaterdags 
’s morgens of in de zomermaanden ’s avonds door 
de week. Eenieder kijkt dan of hij kan. Meestal is 
meer dan de helft van de tuinclubleden aanwezig. 
Uitzondering is het grasmaaien, dat gebeurt 
individueel. Iedereen krijgt een maand toegewezen 
om het gras te maaien. Dat kan hij doen op een dag 
en tijd dat het hem uitkomt. 



 

11 
 

De technische dienst en de tuinclub werken ook 
veel samen en vullen elkaar aan. Zo hebben zij een 
aantal jaren geleden gezamenlijk, samen met 
enkele specialisten, het Hemelwaterproject 
bedacht, uitgerekend en uitgevoerd. Dat houdt in 
dat thans al het hemelwater (regen, hagel, sneeuw) 
van daken en kerkplein, dat voorheen werd 
afgevoerd via het gemeentelijk riool, nu op eigen 
terrein wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de 
bodem via grindsleuven onder het kerkplein en een 
aantal aangelegde wadi’s in de kerktuin. Op deze 
manier wordt duurzaam een bijdrage geleverd aan 
een beter milieu. 

Gerard Bolscher 

Afscheid Gertie van kinderkoor 
Eigenwijs 
Zondag 11 februari was een bijzonder optreden 
voor kinderkoor Eigenwijs. Bij deze viering kwam 
Gertie namelijk luisteren en afscheid nemen van de 
kinderen. Gertie heeft na 12 jaar besloten om te 
stoppen als dirigent van Eigenwijs. Voor de 
kinderen kwam dit onverwacht en zij vonden het 
dan ook erg leuk dat ze 11 februari kwam en ze 
daarna nog even gezellig deze periode konden 
afsluiten. Ook Wendy, jarenlang trouwe pianist, en 
Matty, de nieuwe dirigente, waren van de partij. 

 

Gertie was al die jaren een geweldige dirigente. Ze 
had oog voor de verschillende kinderen, wist ze te 
stimuleren om met plezier te zingen en beter te 
worden en zich zo te ontwikkelen. Ook wist ze de 
gezelligheid erin te houden. De kinderen herinneren 
zich de leuke feestjes bij haar thuis en de leuke 
afsluitingen van elk schooljaar als er afscheid werd 
genomen van oudste kinderen. Het was dan ook 
leuk om 11 februari voor Gertie ook een gezellig 
afscheid te hebben. De kinderen zongen voor haar 
een zelfgemaakt lied en er waren bloemen en een 
cadeau met mooie foto’s van het koortje door de 

jaren heen. Als verrassing had Gertie voor de 
kinderen uit groep 8 een speciaal woord en voor 
iedereen een muzikaal cadeautje. 

Gertie enorm bedankt voor al je inzet en je 
enthousiasme en Matty heel veel plezier en succes! 
Namens alle ouders van de koorleden en de 
werkgroep gezinsviering, 

Rike 

Bennekomse “sobere maaltijd” op 16 
februari 
Is dat eigenlijk wel goede, wervende marketing, dat 
“sobere”? Het klinkt als zuinig, kaal en weinig, wat 
met name bourgondische katholieken niet erg zal 
aanspreken. Bovendien dekt de vlag de lading niet. 
De maaltijd in het te kleine Bennekomse parochie-
zaaltje was juist exotisch, royaal en erg interessant. 
In deze gezamenlijke maaltijd deelden we iets van 
het leven met nomadische veehouders in het 
westen van Mongolië. 

Het is een traditie in de 40-dagentijd om vanuit de 
Raad van Kerken Bennekom een maaltijd van 
bezinning, ontmoeting en solidariteit te organiseren 
voor een goed doel. De deelnemers kunnen na 
afloop hun waardering voor de maaltijd en de 
omlijsting laten blijken via een bijdrage aan het 
gekozen doel. We ontvingen een uitgebreide 
presentatie met uitleg over projecten met de 
herders van Sogog in Mongolië, van de voorzitter en 
de penningmeester van de Stichting Vrienden van 
steppenomaden in Mongolië. Het blijkt daar een 
hard bestaan te zijn. 

Mongolië kent strenge winters. In het groeiseizoen 
trekken de herders rond met hun kudden. Is er 
ergens gras, dan slaan ze daar een tijdje hun tenten 
op. Een gevolg van deze traditionele leefwijze is een 
eenzijdig eetpatroon met vooral veel vlees en melk. 
Bovendien is het zo vrijwel onmogelijk voor jonge 
kinderen om regulier onderwijs te volgen. Het vee 
levert steeds minder op, vanwege de steeds 
drogere zomers. De lokale bevolking is gehard 
genoeg voor dit armoedige bestaan, maar zoals de 
meeste ouders dromen zij van een betere toekomst 
voor hun kinderen. Er zijn kansen genoeg, mede 
vanwege de minerale rijkdom van Mongolië, maar 
dan moet je wel tenminste de landstaal en liefst ook 
Engels spreken. Met de afwijkende regionale taal 
van de vallei rond Sogog kom je niet verder. In 
overleg met de lokale bevolking sponsorde de 
stichting daarom een schooltje en een oude jeep 
om jonge leerlingen op te halen. Bovendien worden 
bij het schooltje ook bewaarbare groente en 
aardappelen verbouwd, om de voeding te 
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verbeteren. Met kleine bedragen wordt zo een 
groot verschil gemaakt. 

De koks van onze “sobere maaltijd” hadden moeite 
om vlees van Mongoolse Yaks te vinden. In plaats 
daarvan had men vlees van echte Drentse 
heideschapen verwerkt in traditionele Mongoolse 
schotels. Nicole en Truus konden ook trots zijn op 
hun versie van ‘Huushuur’, gefrituurde pasteitjes. 
We dronken er zoute melk met thee bij. De 
opbrengst voor het goede doel was zo’n € 200. 

Laurens Beerepoot 

   
Tweedehands jeep als schoolbus Zelf geteelde aardappelen, 

    vol vitamine C en B6 

 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandagmiddag 5 februari: Bij de creatieve 
middag waren 26 dames aanwezig. Er stonden 
wijnflessen (lege) klaar, aangekleed met een net 
jasje, onze opdracht voor vanmiddag. Alles lag weer 
keurig gereed en we begonnen enthousiast. 
Ondertussen werden we van ons natje en droogje 
voorzien door de dames van Wijk 4, wat ook erg 
belangrijk was, want handen en monden kunnen 
heel goed samen aan het werk zijn. We waren 
allemaal op tijd klaar en hebben genoten van deze 
gezellige middag met veel dank aan Toos, Lia, 
Marian (tekst Neeltje Nakken). 
Maandagavond 5 maart, er waren 32 mensen, 
waarvan 5 introducés bij de lezing over de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. 
Deze maatschappij bestaat al vanaf 1824. Wies Put 
had de tafels schattig versierd met tulpjes, dank 
Wijk 6! En er stonden op de piano ook nog bosjes 
trollius van Ans Strik. In de parochiezaal was het 
dan ook qua geur en kleur volop lente. De lezing 
werd gegeven door Adriaan Schipper, iemand met 
een toepasselijke naam en een vlotte spreker. Hij is 
sinds zijn vroege pensioen als landrot vrijwilliger 
voor de organisatie. Hij geeft o.a. lezingen, en heeft 
zelf nooit in een reddingboot op zee meegewerkt. 
Hij is ook al heel lang donateur, met een jaarlijkse 
bijdrage. Er zijn zo’n 95.000 donateurs op dit 
moment. Er zijn voor dit werk, voor de vrijwilligers, 

heel wat opleidingen en bijscholingen nodig. En je 
moet een bepaalde leeftijd hebben, tussen 18 en 
45, gezond en fit, om op zee mee te werken. De 
meest vrijwilligers werken dan ook gewoon bij een 
bedrijf, waar de leiding het goed vindt, dat deze 
ineens het werk uit zijn handen laat vallen om 
reddingwerk te gaan doen. En de vrijwilliger dient 
redelijk dicht bij de kust te wonen/werken, want 
deze dient snel op de plaats van een van de 45 
reddingstations te kunnen zijn, ter hoogte van de 
plaats van de calamiteit. De heer Schipper begon 
met een spannende film: ”Branding, Brekers en 
Behoud”, speciaal gemaakt voor de KNRM. In die 
film zag je wat er op een ogenschijnlijk simpel 
zeiltochtje toch nog allemaal mis kon gaan door een 
toevallige opeenstapeling van ongelukjes en fouten. 
En hoe er daarna heel veel verschillende afdelingen 
van de reddingmaatschappij in actie komen om 
uiteindelijk de redding tot stand te brengen. De 
KNMR werkt voor het grootste deel met 
vrijwilligers. De artsen worden bijv. wel voor hun 
werk betaald. De reddingmaatschappij heeft 24 
uurs bereikbaarheid. Sinds 40 jaar wordt de 
helikopter ook bij dit reddingswerk gebruikt. Er is 
een eigen werkplaats met onderdelen voor 
onderhoud. Er is een centrum waar vanuit er leiding 
aan de acties wordt gegeven vanuit een 
controlekamer. Er zijn diverse plaatsen waar 
materieel ligt langs de kust. Er is enorm veel 
materieel nodig en dat is ook nog duur en zo 
duurzaam mogelijk. En al die zaken worden 
bekostigd vanuit vrijwillige bijdragen, er komt geen 
cent overheidsgeld bij kijken; daarom is de KNRM 
dus helemaal vrij in hun beslissingen. Want 
overheidsgeld betekent dito bemoeienis. U kunt 
een vrijwillige bijdrage doen, of een legaat in uw 
testament opnemen of u kunt een schenking doen. 
Om een idee te geven een reddingboot kost zomaar 
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1 miljoen Euro. Wij hebben dan ook nog eens een 
enorme kuststrook die door deze maatschappij 
wordt bestreken en in zee loopt deze door tot de 
Doggersbank. Vanaf de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
kusten loopt het gebied helemaal tot en met de 
Waddenzee. En dan wordt er ook nog voor 
strandveiligheid gezorgd. Verder is er een radio 
medische dienst, die geven wereldwijd medisch 
advies aan de scheepvaart. Er zijn 1.300 
professioneel opgeleide vrijwilligers. In 1 jaar 
worden zo’n 2.300 acties ondernomen, 3.600 
mensen gered en op de eilanden zelf ook nog eens 
1.700 en er worden 800 medische consulten 
gegeven. U kunt informatie vinden op 
www.knrm.nl/steunons. 
Wat er te gebeuren staat 
Maandag 9 april, lezing over bewegen voor 
ouderen, door mevrouw Birgit van Engelshoven. Zie 
ook uw programmaboekje, heel informatief juist 
voor ons. Koffie en thee vanaf 19.30 uur aanvang 
lezing 20.00 uur. 
Donderdag 19 april. Onze jaarlijkse dagtrip. Als het 
goed is hebt u allemaal de brief gekregen om u in te 
schrijven voor de reis. Om 8.30 uur stappen in bij 
het ”Kijk en Luistermuseum”. Thuiskomst 20.00 uur. 
Wilt u nog informatie, of wilt u zich per telefoon 
opgeven, of een paar introducees aanmelden, dan 
mag u ook bellen met 0318 416 675, of kunt u langs 
bij Margreet Barten, Hof van Sint Pieter 77 in 
Bennekom. 
Maandag 14 mei, slotavond. Pim Schipper geeft 
een lezing over ”de hippe jaren 60” met muziek, 
dia’s en voorwerpen. Koffie en thee vanaf 19.30 
uur, aanvang lezing 20.00 uur.  
• Bij volgende lezingen zijn er wij intekenlijsten om 

uw e-mail adres te noteren. 
Namens het bestuur Gea Kleipool, voorzitter 

Kledinginzameling "Mensen in Nood" 
De stichting Cordaid “Mensen in Nood” houdt 
zaterdagmorgen 14 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 hongersnood in Zuid-Soedan. Het land is 
getroffen door een schrijnende hongersnood. 
100.000 mensen leven er op de rand van de 
afgrond. Ze leveren hulp aan 30.000 mensen in de 
zwaarst getroffen gebieden. 

Overzicht van de hulp aan Zuid-Soedan: 
• distributie van visgerei, zaden en gereed-

schappen; 
• extra voedzaam eten voor de meest kwetsbaren; 
• waterzuiveringstabletten; 
• medicijnen; 
• (weder)opbouw van watervoorzieningen en 

sanitair en hygiënevoorlichting; 
• distributie van tenten; 
• uitdelen van voedselbonnen. 

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 belang-
rijke bijdrage leveren aan dit project. De 
ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteer-
bedrijven. 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 
Beppie Govers, tel: 0318 414 850. 

Groen leven binnen handbereik 

 

Vanuit het jaarthema van de Z. Titus Brandsma 
parochie wordt jaarlijks in de vastentijd de actie 
“lopend vuur” georganiseerd. In een reeks 
aansluitende avonden verzorgt elke locatie een 
avond. Op 6 maart was het de beurt aan Bennekom, 
dat gevraagd was aandacht te geven aan 
“duurzaamheid”, een breed begrip, dat we hebben 
toegespitst op voedsel. Bijna dagelijks klinkt in elk 
huishouden de vraag: wat eten we vandaag? Wat 
hebben we nog in huis of moeten we nog naar de 
winkel? Allemaal heel gewoon. Maar waar we het 
zelden over hebben: waar komt ons voedsel 
vandaan? Daar weten we weinig van en maken ons 
er niet druk over. Of wel soms? Uitgaande van deze 
vragen hebben we samen met de oecumenische 
werkgroep Kerk, Milieu en Samenleving een avond 
voorbereid over voedsel met accent op voedsel uit 
eigen tuin, buurt en regio. Het programma van de 
avond was opgehangen aan de volgende vier 
onderwerpen. 
Voedselbeleving door Anja de Roder (Ziekenhuis 
Gelderse Vallei (ZGV)) 
Sinds vijf jaar loopt in het ZGV het project “On your 
request” of “Op uw verzoek”, een maaltijdservice 

http://www.knrm.nl/steunons
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waarbij de patiënt kan eten wat hij wil en wanneer 
hij wil. Ook een bezoeker kan mee-eten. Bestellen 
kan tussen 7 en 18,15 uur. De maaltijd wordt vers 
gemaakt en binnen 45 minuten bezorgd. Dagelijks 
worden zo’n 1000 bestellingen verwerkt. De menu-
kaart volgt de seizoenen en geeft aan welke 
producten eiwitrijk zijn. Eiwit is de belangrijkste 
voedingsstof voor herstel. “On your request” komt 
uit Amerika, waar het in een groot aantal 
ziekenhuizen al jaren wordt toegepast. Na vijf jaar 
ervaring met “On your request” is ZGV zeer 
tevreden over dit maaltijdservicesysteem. Patiënten 
eten meer en beter. Met het oog op duurzaamheid: 
er wordt ca. 30% minder voedsel weggegooid en er 
wordt in toenemende mate gestreefd voedsel uit de 
eigen regio te betrekken. 
Groenten uit de regio door Vincent Mosch 
Om de afstand tussen voedselproducent en 
consument zo klein mogelijk te maken is Vincent 
Mosch in 2016 Eetvallei gestart, een digitaal plat-
form waar consumenten streekproducten uit eigen 
regio kunnen bestellen, afhalen of laten bezorgen. 
Eetvallei is een digitale streekwinkel, die zich ten 
doel stelt zoveel als mogelijk biologische geteelde 
streekproducten makkelijk toegankelijk te maken 
voor de inwoners van de regio Foodvalley. De 
producten worden betrokken van een groeiend 
aantal producenten in de Gelderse Vallei en 
Betuwe. Het afzetgebied is nu nog voornamelijk 
Ede, Bennekom en Wageningen. Eetvallei werkt 
met vaste afhaalpunten en thuisbezorging. 
Filmpje “Kinderen en voedsel” door Marieke Kok 
en Stef Gielen (St.Alexanderschool) 
De film, gemaakt op de St. Alexanderschool, laat 
zien hoe juf Marieke en vier kinderen rond een tafel 
zitten waarop een breed assortiment aan groenten 
ligt uitgestald. Met gerichte vragen probeert de juf 
de kinderen te ontlokken wat ze van groenten 
weten. Welke soorten groenten liggen op tafel? 
Ruik en voel eens even. Welke groenten eet je 
thuis? Welke vind je lekker? Hoe groeit groente? 
Etc. 
Schoolproject “Moestuinen” door Titia Stolk (Eben-
Haëzerschool) 
Door Titia Stolk en collega wordt enthousiast 
verteld over het moestuinieren door kinderen van 
groep 5 op de Eben-Haëzerschool. Dit gebeurt in 
het kader van het schoolmoestuinenproject van de 
gemeente Ede, dat nu in 2018 wordt uitgebreid 
naar 16 scholen in de gemeente. Veel kinderen 
kennen groenten alleen uit de supermarkt, vaak al 
gesneden en verpakt. Ze hebben geen idee van de 
herkomst van ons voedsel. De gemeente Ede vindt 
het belangrijk dat kinderen weten hoe voedsel 

wordt geproduceerd en dat ze gezond gaan eten. 
De gemeente zorgt voor kweekbakken, grond, 
zaden, gereedschap en lesmateriaal. De kinderen 
gaan aan de slag met zaaien, poten, water geven, 
wieden en oogsten tenslotte groente van het 
schoolplein. De scholen worden ondersteund door 
het Groene Wiel uit Wageningen dat de leer-
krachten instrueert en de scholen begeleiding geeft. 

Er hadden zich rond 50 mensen laten verleiden 
door het programma van deze avond. De 
voordrachten waren informatief, boeiden en 
werden enthousiast gebracht. Er was een levendige 
interactie met het publiek. Tijdens de pauze en na 
afloop was er een geanimeerde stemming rond de 
fair trade koffie, biologische appelsap en peren- en 
bessensapmix, biologische cake, Jacobsbrood, 
groentesalade en -hapjes. 

Werkgroep Groen Leven (Truus Appelman, Klaas 
van der Meulen, Theo Jetten, Aad van Wijk, David 

Ketel) 

Kledingbeurs 2018 
Ook dit jaar wil ik weer tweedehandskleding gaan 
verkopen. Dit kan alleen als u eens lekker door de 
kasten gaat en er mooie, schone en bruikbare 
kleding uithaalt! Echt winter is het nog niet 
geweest, maar de lente komt eraan en daarmee de 
opruimkriebels, vanaf maart 2018 kunt u bij mij 
kleding inleveren. Janneke Postma, Selterskampweg 
23, Bennekom. En zoals als altijd is de opbrengst 
weer bestemd voor de hoognodige verbouwing van 
onze koffie/vergader/keuken/toiletruimte. 

De ouder wordende stem 
Studieochtend voor dirigenten 

Op zaterdag 7 april a.s. organiseert de NSGV 
Utrecht in Dedemsvaart een studieochtend voor 
dirigenten met als thema: “de ouder wordende 
stem”. De ochtend staat onder leiding van de 
zangpedagoge Ellen Steffers-Dekker. Zij heeft zich 
gespecialiseerd op dit thema en heeft de afgelopen 
jaren regelmatig lezingen en workshops hierover 
gehouden. Er zal onder meer behandeld worden 
hoe de menselijke stem zich ontwikkelt bij het 
vorderen van de leeftijd. Dirigenten zullen tevens 
praktische tips en adviezen krijgen hoe hiermee in 
hun koor om te gaan. 

De studieochtend wordt gehouden in de St. 
Vituskerk te Dedemsvaart, begint om 10.00 uur 
(inloop vanaf 9.30) en zal duren tot ongeveer 12.00 
uur. U kunt zich opgeven via tel. 0649 957 318, 
nsgvutrecht@gmail.com. 

mailto:nsgvutrecht@gmail.com
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Ruilbeurs Duurzaam vernieuwen 
Zet maar vast in je agenda! 17 april 2018 gaat het 
gebeuren. Je kunt je kleding, boeken, decoratie, 
spelletjes of speelgoed, tuinspullen of stekken 
ruilen. Dat is nog eens duurzaam omgaan met je 
spullen. 

17 april 2018 – 18:00-21:00 uur 
CGK Ede – Verlengde Maanderweg 146 

Hoe werkt het? 
Jij neemt kleding, boeken, woondecoratie, 
spelletjes of speelgoed, tuinspullen of stekken mee. 
Dit lever je in en daarna kun je naar binnen. Je mag 
net zoveel spullen mee terug nemen. Heb je geen 
spullen (genoeg) om te ruilen? Dan kost elk artikel 
jou maar € 1. Koopje dus! Er is koffie/thee en wat 
lekkers aanwezig (tegen betaling). 
Waarvoor? 
Een duurzame actie waardoor je bijdraagt aan het 
Bijbelvertaalwerk in Tanzania (via Wycliffe). 
Kosten? Kinderen gratis. Volwassenen € 5. 

Meer info? 
@: actievoortanzania@gmail.com 
F: Ruilbeurs Duurzaam Vernieuwen 
Tot 17 april! 

Hospice Bennekom zoekt vrijwilligers 
Hospice Bennekom zoekt vrijwilligers, die mensen in 
hun laatste levensfase ondersteunen. Bij de zorg, 
bijvoorbeeld met een luisterend oor, het onder-
steunen bij de persoonlijke zorg bij de start van de 
dag of het maken van een wandeling. Of voor het 
koken van een lekkere maaltijd in overleg met de 
gasten. U krijgt scholing (voor zorgvrijwilligers), een 
reiskostenvergoeding en veel waardering. Wilt u 
echte aandacht en uw tijd geven voor bijzondere en 
waardevolle momenten voor onze gasten? Dan 
komen wij graag met u in contact! Meer informatie 
vindt u op https://www.opella.nl/hospice-
bennekom-zoekt-vrijwilligers. 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

MVR-estafette: Theo 
Jetten 
In de MVR-estafette komt 
elke keer een ander lid van onze 
geloofsgemeenschap MVR aan het woord. Via de 
estafette kunnen mensen binnen onze 
geloofsgemeenschap elkaar beter leren kennen. 
Degene die aan de beurt is geweest geeft het stokje 
door aan een ander lid. 

 
Naam: Theo Jetten 
Leeftijd: 55 jaar 
Geboren: Ik ben geboren in ’s Hertogenbosch, 
opgegroeid in Brabant, via Wageningen en het 
Westland nu al meer dan 20 jaar woonachtig in 
Bennekom. 
Verliefd, verloofd, getrouwd: Ik heb een lieve 
vriendin in het westen van het land. Ik heb drie 
zonen waarvan er nog twee in Bennekom wonen. 

Hobby’s: Badminton, scheidsrechter jeugdvoetbal 
en zingen. 
Opleiding: Afgestudeerd (Plantenziektenkunde) en 
gepromoveerd (bij de groep Meteorologie) aan wat 
nu heet Wageningen Universiteit. 
Huidige beroep: Ik ben werkzaam bij Wageningen 
Universiteit als secretaris van één van de 
onderzoekscholen die het proces van promoveren 
faciliteren, onder meer door het aanbieden van 
trainingselementen. De school waarvan ik secretaris 
ben, is een nationale school met circa 500 
promovendi. Daarnaast spelen onderzoekscholen 
een rol bij het bewaken van de kwaliteit van het 
wetenschappelijk onderzoek en de onderzoekers. 
Naast mijn secretarisschap van de onderzoekschool 
ben ik betrokken bij een aantal instituutsbrede-
ontwikkelingen zoals het mede-vormgeven van een 
instellingsbeleid op het gebied van onderzoeksdata-
management, het open science beleid (in gewoon 
Nederlands het publiek toegankelijk maken van 
onderzoekresultaten) en het verkennen en 
ontwikkelen van methoden om wetenschappelijke 
kwaliteit en maatschappelijke relevantie van 
universitair onderzoek in beeld te brengen. 
Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Ik ben zo’n vier jaar geleden voor 
het eerst met de MVR geloofsgemeenschap in 
aanraking gekomen toen ik een keer (eigenlijk bij 
toeval) deelnam aan een gezamenlijke maaltijd. Van 
het een kwam het ander en nu zing ik met veel 

mailto:actievoortanzania@gmail.com
https://www.opella.nl/hospice-bennekom-zoekt-vrijwilligers
https://www.opella.nl/hospice-bennekom-zoekt-vrijwilligers
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plezier in Arsis waarin ik een stuk zingeving en de 
beleving van het zingen combineer. Ik ben sinds 
januari secretaris van de locatieraad. Dat ik ja heb 
gezegd tegen een invulling als secretaris locatieraad 
komt voort uit het besef dat een gemeenschap niet 
alleen voor, maar ook door de leden gemaakt dient 
te worden.  
Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Het leven is meer dan er voor zorgen dat 
het jezelf en je directe omgeving goed gaat. 
Geloven betekent voor mij dat er iets is wat ons 
allen verbindt en waarvoor je, ieder vanuit zijn of 
haar eigen mogelijkheden, een zekere verantwoor-
delijkheid hebt. Het gaat daarbij om relaties tussen 
mensen, maar niet alleen tussen mensen, maar 
bijvoorbeeld ook om de relatie tussen ons en wat 
de aarde ons biedt. Het besef ook dat je iets niet 
alleen kunt realiseren, maar dat we daarbij, 
gelovend in een positieve, inspirerende en 
overkoepelende energie, samen moeten werken en 
daaraan ook weer steun ontlenen.  
Ik ben Rooms Katholiek opgegroeid. Dit maakt dat 
ik me bij deze kerk het meest betrokken voel. Ik 
voel me zeer verbonden met een invulling zoals 
onze paus die aan de kerk geeft. Ik hoop dat de 
geest waarin hij zich uitlaat ook meer de geest 
wordt waarin er op alle niveaus binnen onze kerk 
invulling gegeven wordt aan het uitdragen van en 
beleving van het geloof, waarbij de kracht ligt in de 
lokale geloofsgemeenschappen. 
(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Naast lid van de locatieraad heb ik 
recent meegedacht over de invulling van de avond 
van 6 maart rondom “groen leven binnen hand-
bereik”. Een onderwerp wat mij ook beroepsmatig 
bezighoudt. 
Ik heb in mijn leven een nogal wisselende 
betrokkenheid met geloofsgemeenschappen gehad. 
Zo heb ik meer dan tien jaar meer of minder actief 
aan de Hervormde Gemeenschap deelgenomen. De 
ruimte binnen de relatief moderne geloofsgemeen-
schap van mijn jeugd in Brabant ervaar ik ook 
binnen MVR. Het kerkgebouw van mijn jeugd is 
inmiddels letterlijk afgebroken, ik wil er aan 
meewerken dat ons lokale kerkgebouw letterlijk, 
maar daarnaast vooral ook in de geloofsbeleving 
blijft bestaan. 
Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Mijn drukke voltijd baan en de 
andere dingen die mij bezighouden maken dat ik 
naast de locatieraad niet veel tijd meer heb voor 
andere zaken binnen onze geloofsgemeenschap. 
Voor de wat verder weg liggende toekomst wil ik 

met name iets doen in de persoonlijke contacten 
sfeer. Hoe? Dat zal de toekomst leren. 
Mooie MVR-herinnering: De mooiste eigen MVR 
herinnering heb ik aan de Matteüs Passie waaraan 
we als Arsis in april 2015 hebben bijgedragen. Dat 
had vooral te maken met de bijzondere eigen 
invulling in onze kerk waarbij het zingen in 
combinatie met het gedenken van het sterven van 
Jezus voor mezelf voor een bijzondere geloofs-
ervaring zorgde. 
Verder actief met: Naast mijn activiteiten binnen de 
geloofsgemeenschap MVR wil ik nog drie dingen 
noemen. Gerelateerd aan mijn werk ben ik 
secretaris van de wetenschappelijke Raad voor 
Integrale Duurzame Landbouw en gezonde Voeding 
(www.ridlv.nl). Ik ben voorzitter van de badminton-
vereniging BEO. Dit is een Bennekomse vereniging 
met circa 30 leden die op dinsdagavond speelt. Het 
is een gezellige club met leden (40+) met enige 
badmintonervaring (en we zoeken nog nieuwe 
leden!). Tot slot fluit ik op de zaterdagochtenden 
vaak een voetbalwedstrijd van de jeugd tussen de 
13 en 17 jaar van de VV Bennekom. Ik maak deel uit 
van de beperkte pool van opgeleide scheidrechters 
die Bennekom heeft. 
Stokje gaat door naar: Klaas van der Meulen 
Want: Klaas was degene die me met de MVR 
geloofsgemeenschap in contact bracht. Ik ken Klaas 
al meer dan 35 jaar. Klaas is ook op verschillende 
manieren actief binnen onze gemeenschap. 

Het is maar de vraag – bij Marcus 2, 1-
12 
In het evangelie van Marcus staat een verhaal 
waarin Jezus een vraag stelt: 'Wat is gemakkelijker, 
tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u 
vergeven” of: “sta op, pak uw bed op en loop”?' Ik 
heb dit verhaal vele keren gehoord, erover 
nagedacht, over gesproken met anderen, zelfs over 
gepreekt, maar elke keer als ik de lezing weer lees 
en die vraag tegenkom, bevangt me de twijfel: Wat 
is nu gemakkelijker, het een of het ander? Het 
verhaal geeft ook eigenlijk geen ondubbelzinnig 
antwoord erop. Ik stel voor om in dit stukje 
opnieuw te kijken naar wat er gebeurt in de 
ontmoeting van Jezus met de verlamde. 

'Als Jezus weer thuis is in Kafarnaüm', zo begint het 
verhaal. Had Jezus dan een eigen huis? Was hij dan 
geen rondtrekkende prediker? Hoe het ook zij, hier 
staat 'thuis'. Kafarnaüm was de plek waar Jezus in 
de jaren dat hij rondtrok, regelmatig terugkwam. 
Het was zijn thuisbasis. Misschien had hij een eigen 
huis, misschien logeerde hij bij anderen, de 
schoonmoeder van Petrus bijvoorbeeld. 

http://www.ridlv.nl/
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Toen bekend werd dat Jezus er weer was, kwamen 
veel mensen langs, want ze wilden hem zien, horen, 
genezing vragen; zijn faam had zich snel verspreid. 
Het was zelfs zo druk dat vier vrienden die hun 
verlamde vriend bij Jezus wilden brengen hun 
toevlucht moesten zoeken tot een list. Door een gat 
in het dak lieten zij de baar met de jongen erop 
neerdalen tot middenin de kring. Hun bedoeling 
moet geweest zijn dat Jezus hem zou genezen, 
maar er staat: 'Bij het zien van hun geloof zei Jezus 
tegen de verlamde: 'Vriend, uw zonden worden u 
vergeven.’ Jezus geneest dus helemaal niet, maar 
vergeeft de jongen zijn zonden! Dat moet voor 
iedereen een verrassing geweest zijn. 

En nu komt de tweede belangrijke scene. Er waren 
enkele schriftgeleerden onder de menigte en die 
begonnen onderling te morren. Hoe durfde Jezus 
zonden te vergeven? Dat was immers aan God 
voorbehouden. Toen Jezus in de gaten had wat ze 
zeiden, stelde hij de vraag die ik hierboven al 
noemde, over wat gemakkelijker zou zijn: zonden 
vergeven of genezen. En als antwoord op die vraag 
genas hij de verlamde. Bedoelde hij daarmee te 
zeggen dat het gemakkelijker is iemand te genezen? 

Laten we eerst proberen erachter te komen wat de 
schriftgeleerden gedacht zouden hebben. Ze 
stonden tussen alle mensen die bij Jezus kwamen 
voor een goed woord of de genezing van een ziekte 
of kwaal. Blijkbaar was de algemene verwachting 
dat Jezus mensen kon genezen. Hij had dat ook al 
eerder laten zien in Kafarnaüm (zie Marcus 1, 21-
34). Iemand genezen was dus bepaald niet 
onmogelijk! Zonden vergeven daarentegen, dat was 
andere koek. Dat kan alleen God, was de 
overtuiging van de schriftgeleerden. Iedereen die 
zich aanmatigt dat ook te kunnen is een 
godslasteraar. Voor de schriftgeleerden was het 
antwoord op Jezus' vraag dus zonneklaar: 
Gemakkelijker is het te zeggen: 'Sta op, pak uw bed 
en loop'. Maar Jezus had precies het andere 
gedaan, dat wil zeggen, hij had gezegd: “Uw zonden 
worden u vergeven.” Er staat niet: “Ik vergeef u uw 
zonden”. Jezus laat in het midden wie de zonden 
vergeeft, hij kondigt alleen aan dat de zonden 
vergeven worden. 

Dit te zeggen was verschrikkelijk moeilijk in het 
Israël van die dagen! Dat blijkt ook wel uit de 
reactie van de schriftgeleerden. Over zonden 
vergeven werd heel moeilijk gedaan. Daarvoor 
moest je naar de Tempel, moest je offers brengen 
en speciale rituelen doorlopen bij de priesters. En 
als je ziek was, zoals de verlamde, was je 

klaarblijkelijk een zondaar, want ziekte was een 
straf voor je zonde. Zieken lagen er dus in dubbel 
opzicht uit. 

Jezus ziet, als de vrienden de verlamde voor zijn 
voeten neerlaten, dat zij vijven zich niet terneer 
laten slaan door de gevestigde opvattingen. Iemand 
die eruit ligt, plaatsen zij in het midden. Hij is onder 
de indruk van dit vertrouwen. Wat de vier vrienden 
doen, is feitelijk een priesterlijk gebaar: iemand 
wordt weer in het midden van de gemeenschap 
geplaatst. Wat formeel moet gebeuren door middel 
van offers en riten in de Tempel, gebeurt hier in een 
gewoon woonhuis. “Je zonden worden je 
vergeven,” zegt Jezus. Hij doet eigenlijk niet meer 
dan constateren wat er gebeurt. Wie vergeeft hier 
de zonden van de verlamde jongen? We kunnen 
gerust zeggen dat het God zelf is die dat doet. 

Wat zo moeilijk is in de ogen van de gezagsdragers, 
blijkt dus zomaar te gebeuren. Is het daarom 
gemakkelijk dat zonden vergeven worden? Ja en 
nee. Het gebeurt, maar het gebeurt bij verrassing, 
zonder dat iemand het van tevoren bedacht heeft. 
Misschien is het daarom wel dat er in het verhaal 
geen echt antwoord komt op de vraag die Jezus 
stelt. Op de koop toe geneest hij de verlamde, want 
daarvoor was die uiteindelijk gekomen. 

Het verhaal geeft ons dus geen eenvoudig 
antwoord, maar nodigt ons uit om na te denken 
over uitsluiting en opname in de gemeenschap, 
over onverdraagzaamheid en al te dwingende 
regels. En over vergeving. Is het voor ons, 
vergeleken met toen, zoveel gemakkelijker te 
vergeven of vergeving te vragen? Dat is nog maar 
de vraag. Jezus geeft ons geen antwoorden, hij stelt 
ons eenvoudigweg vragen. 

Marc van der Post 

“De Nederlandse Paus Adrianus van 
Utrecht 1459-1523” 

Een biografie geschreven door Twan Geurts, 
uitgeverij Balans, 2017, 300 blz.. 

Een leesverslag 
Inleiding 
Niet veel Nederlanders zullen, denk ik, bekend zijn 
met het feit dat ooit een Nederlander, als paus 
Adrianus VI, de zetel van Petrus in Rome heeft 
bezet. Hoewel, Nederlander, in Duitsland geldt paus 
Adrianus als de zevende Duitse paus. Benedictus 
XVI, die als emeritus-paus nog in het Vaticaan 
woont, is dan de achtste. Ten tijde van Adrianus 
bestond Nederland nog niet als natie. De gebieden 
die later de Nederlandse Republiek zouden gaan 
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vormen, waren een onderdeel van het Rooms 
Duitse Rijk. 
  De biografie maakt een einde aan alle 
onbekendheid van Adriaan, die als zoon van de 
scheepstimmerman Floris Boeyens en diens 
echtgenote Gertrud, werd geboren te Utrecht op 2 
maart 1459, tot paus gekozen werd op 9 januari 
1522 en gestorven is in Rome op 14 september 
1523. Zijn pausschap duurde 613 dagen. 
De dood van een renaissancepaus 
Kort voor middernacht 1 december 1521 overlijdt 
paus Leo X – Giovanni de Medici – vrij onverwacht. 
Op 27 december komen 39 kardinalen – 37 
Italianen, een Spanjaard en een Zwitser - in de 
Sixtijnse kapel bijeen en begint het conclaaf. De 
andere buitenlandse kardinalen zijn niet in Rome 
aanwezig. Ook de enige Nederlander, Adrianus van 
Utrecht, is er niet bij. Namens Karel V is hij 
gouverneur van Spanje en kan om redenen van 
staatszaken Spanje niet verlaten. In totaal zitten er 
bij de aanvang van het conclaaf tweehonderd 
personen opgesloten in de Sixtijnse kapel. Buiten 
houden vijfhonderd Zwitserse Gardisten de wacht 
voor het Apostolisch Paleis. Binnen staan de Franse 
en de Duitse fracties in het kardinalencollege elkaar 
naar het leven. Ter beveiliging van het conclaaf zijn 
er daarom 1500 soldaten extra aangeworven.  
Adrianus’ verkiezing 
Buiten Rome is de verwarring zeker zo groot. Alle 
vorsten in Europa beseffen hoeveel er op het spel 
staat bij de keuze van de nieuwe paus. Veel meer 
dan een richtingenstrijd over de religieuze koers van 
de Kerk is deze verkiezing een krachtmeting tussen 
de rivaliserende machten. Van die machten maakt 
de paus als hoofd van de kerkelijke staat zelf deel 
uit. De toenmalige kerkelijke staat besloeg het 
middelste een/derde deel van Italië, met aan zijn 
zuidelijke grens het koninkrijk Napels en aan zijn 
noordelijke de stadstaten Milaan en Venetië. Alle 
vorsten probeerden hun invloed aan te wenden om 
een paus naar hun keuze op de troon te krijgen. De 
Franse koning Frans 1 bleek er veel geld voor over 
te hebben en dreigde zelfs de pauszetel weer naar 
Avignon  ) te halen. Een schisma dreigde. 
De strijd om het pausschap ging voornamelijk 
tussen kardinaal Giulio de Medici, een neef van de 
overleden Leo X, en de Engelse kardinaal Wolsey, 
die financieel gesteund werd door de Engelse 
koning Hendrik VIII. Wolsey kreeg weinig stemmen. 
Giulio de Medici trok zich min of meer terug. Pas op 
9 januari  1522, bij de elfde stemronde, viel de 
beslissing. Nadat kardinaal Thomas Cajetanus een 
redevoering ten gunste van Kardinaal Adrianus, 
bisschop van Tortosa  had afgestoken, kreeg die 

plotseling brede steun. Zoals gezegd was Adrianus 
zelf daarbij zelf niet aanwezig.  
Verbijstering in Rome 
De keuze van een ‘barbaar’ uit het Noorden die in 
Spanje woont, slaat de Romeinen met verbijstering. 
Hoe konden de kardinalen dat nou laten gebeuren? 
Misschien blijft hij wel in Spanje wonen of komt hij 
in gezelschap van keizer Karel naar Rome? Niemand 
is blij, iedereen jammert! 
De ‘Kerk’ zelf is er beroerd aan toe. De extravagante 
spilzucht van de laatste paus en zijn deelname aan 
de grote strijd tussen de Franse koning en de Duitse 
keizer hebben de internationale verhoudingen op 
scherp gezet en de schatkist van de Heilige Stoel 
volledig uitgeput. Alleen een volstrekt neutrale paus 
kon een financieel bankroet van de Kerk 
voorkomen. Maar kon dat wel worden verwacht 
van een man wiens verbondenheid met de keizer 
als zo nauw werd gezien dat men net zo goed kon 
zeggen dat de keizer nu paus is en de paus keizer. 
Omdat God het wil 
Zuchtend aanvaardde Adrianus dit goddelijke lot, 
een onwaarschijnlijke levensloop van iemand van 
zijn afkomst. Na acht maanden eenmaal in het 
Vaticaan aangekomen wachtte hem een bijna 
bovenmenselijke opdracht. Rome balanceerde 
financieel en moreel op de rand van de afgrond. 
Adrianus verontschuldigde zich voor de misstanden 
in zijn kerk, maar kon Luther, die in 1517 zijn 
stellingen tegen de misstanden in de Kerk op de 
kerkdeur van Wittenberg had gespijkerd, niet 
overtuigen om binnen de kerk te blijven. Evenmin 
wist hij de christelijke staten te verenigen in een 
kruistocht tegen de Turkse sultan Süleyman. 
Met zijn hervormingsplannen en karige levensstijl 
maakte paus Adrianus VI zich niet geliefd in het 
Rome van de renaissance. Na een pontificaat van 
amper zeshonderd dagen overleed hij, op 14 
september 1523, moegestreden en onder 
verdachte omstandigheden. Zijn Franse kok zou 
vergif door zijn eten hebben gemengd. Daarvan zijn 
nimmer bewijzen gevonden. Pas na zijn dood kreeg 
hij erkenning als wegbereider van de katholieke 
contrareformatie.” 
Adrianus van Utrecht  
Adrianus ontving zijn eerste onderwijs aan een van 
de negen Latijnse scholen in Utrecht en aan de 
Latijnse school in Zwolle, beide onder leiding van 
‘Broeders van het Gemene Leven’ en kwam aldus in 
contact met ‘De Moderne Devotie’, een beweging 
die einde 14e eeuw onder leiding van Geert Groote 
in Deventer was ontstaan. De beweging van De 
Moderne Devotie streefde naar een geestelijk reveil 
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tegen de verloedering van het leven van de clerus 
en de verruwing van de volkse zeden. 
Als zeventienjarige ging Adrianus naar de 
Universiteit van Leuven en studeerde er aan de 
faculteit van de Kunsten (filosofie, dialectica en 
ethiek). In 1478 studeerde hij af in de filosofie en 
studeerde verder in de theologie. Hij werd priester, 
hoogleraar en rector van de universiteit. Erasmus 
was een van zijn leerlingen en raakte met hem 
bevriend. In Leuven woonde hij in een huis aan de 
Meiersstraat, dat hij naliet aan arme studenten en 
dat nog altijd bestaat als ‘Pausccollege’. 
In 1507 benoemde keizer Maximiliaan I hem tot 
opvoeder van zijn kleinzoon Karel, de latere Karel V. 
In 1516 werd Adrianus tot bisschop van Tortosa (N-
Spanje) gewijd en in 1517 verheven tot kardinaal. 
De band die tussen Adrianus en Karel V was 

ontstaan, heeft er toe geleid dat Adrianus Karels 
stadhouder in Spanje werd. 
Slot 
Met dit leesverslag heb ik u, naar ik hoop, 
nieuwsgierig kunnen maken dit boeiende boek “De 
Nederlandse paus” van Twan Geurts ook te gaan 
lezen. Een aansporing om het boek te gaan lezen 
vindt u zeker ook in het artikel dat Antoine Bodar 
op 7 maart 2009 bij de herdenking van Adriaans 
vijfhonderdste geboortedag schreef in dagblad 
Trouw: “Vreemdeling in liederlijk Rome”. 
(http://bit.ly/Vreemdeling-in-liederlijk-Rome) 

Timo Harmsen, Bennekom, 11 januari 2018 
 

1)
 In de veertiende eeuw verbleven achtereenvolgens zeven 

pausen in Avignon.  
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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), 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

 Theo Jetten (secretaris), 
0318 784 287, theo.jetten@telfort.nl 

 Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), 0318 417 237, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

 Marieke Kok-Willemsen, 0318 417 088, 
mariekekokwillemsen@gmail.com 

 Marianne Thie (liturgie), 
0318 414 558, majthie-koomen@hotmail.com 

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 

 Rita van Doesum-Karsten, (notulen) 
ritakarsten@chello.nl 

Commissie van financiën en beheer 

 Gerard Bolscher, 0318 417 237, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Technische Dienst 
Herman van de Akker, tel.0318 415 137 
Ledenadministratie 
Klaas van der Meulen, 
Korenlaan 32A, tel. 0318 430 455 
Parochiewacht 
ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Torenzaal, 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: Matty Huls, matty@living-voice.nl 

 Dameskoor: Nardie Breteler-klein Breteler 
Grintweg 303, tel. 0317 415 588 

 Schola cantorum: Klaas Postma, 
Selterskampweg 23, tel. 0318 415 813 

 Laudenkoor: Truus Appelman-Komen, 
Vossenweg 57, 0318 414 943 

Werkgroep gezinsvieringen 
Miranda Meuwissen, Heelsumseweg 2,  
0318 420 497, gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl 
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/
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mailto:gilles.ampt@hccnet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:jose@verbelco.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
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 _______________________________________ onze Adverteerders ________________________________________  

De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. In de digitale 
uitgave van ons NieuwSBlad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan aanklikbare links 
naar hun website. Hieronder de site van de adverteerders: 

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 

Smit & Moormann, notarissen 

Meubel & Interieur restyle 

Bouwbedrijf Van Grootheest 

Albert Heijn Bennekom 

Wijnhuis Bennekom 

Roelofs b.v. 

eye wish opticiens Bennekom 

Herinneringshuys 't Hoge Heem 

Seasons Dameskleding Bennekom 

Van Wonderen –shoes and stuff 

Kapsalon Marage 

Geels woonwarenhuis 

Café de Rechter Bennekom 

Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Diergaardeadvies-Bennekom 

raaknederland - Bennekom 

kasteelhoekelum 

boerderijhoekelum 

kwalitaria /bennekom 

Bax & van Beek assurantie-advies buro 

garage bennekom autobedrijf 

geniet-bennekom 

cafetaria-bennekom 

haroboomwerk-bennekom 

 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
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.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
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.eencafe.nl/bennekom/de-rechter-caf%C3%A9
http://www.zandschulp.nl/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://www.kasteelhoekelum.nl/
http://www.hoekelum.nl/
http://www.kwalitaria.nl/bennekom
https://www.baxenvanbeek.nl/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
https://www.geniet-bennekom.nl/
https://www.snackbarbaar.nl/bennekom/cafetaria-bennekom
http://www.haroboomwerk.nl/

