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 _______________________ HOUDT VAN JE GELOOFSGEMEENSCHAP ________________________ 

 

Een week geleden zag ik in ‘n intentieboek (niet in de Maria Virgo Regina), hoe een verontruste gelovige 
zich opwond over de manier van bidden van een ander. In onvriendelijke taal werd God uitgenodigd om te 
zorgen dat het allemaal wel even in orde kwam. Een paar dagen later was het allemaal weer weggekrast! 
Diezelfde dag had ik een discussie met een vriend, die bijbelstandpunten verkondigde, waar ik zelf weer 
heel anders over dacht. En toen dacht ik: Wat is het toch vreselijk moeilijk om allen één te zijn: om te 
accepteren dat we allemaal verschillende manieren van bidden hebben, verschillende manieren van 
denken over God. Ieder geboeid door die ene God, maar op een geheel eigen manier. En toch wordt steeds 
van ons gevraagd: ‘mogen zij allen één zijn’  

Toen kwam ik een tekst tegen uit 1964 van paus Paulus VI:  
‘Houdt van je parochie’ (of geloofsgemeenschap)  
Hij zegt: Werk samen, bid, zet je in voor je parochie, zodat het werkelijk een levende gemeenschap wordt. 
Kijk naar de mooie dingen die er in je parochie gebeuren. Geniet van wat je samen doet en onderstreep de 
goede dingen, die mogelijk zijn. Praat niet over starheid, maar steek je handen uit de mouwen om te doen 
wat nodig is. Geroddel, ambities, rivaliteit, zijn besmettelijke infecties, sta ze niet toe. Het gaat niet om 
jouw ideeën, het gaat om dienstbaarheid. Als je het gevoel hebt dat je opzij geduwd wordt, sla je armen 
dan niet over elkaar, begin geen tegenpartij, maar zet je in voor het algemeen goed. Er zijn altijd genoeg 
mogelijkheden om in jouw parochie actief te zijn: gebed, ziekenbezoek, caritas en ga zo maar door. 
Als het voor jouw gevoel niet goed gaat, zoek de fout dan eerst bij jezelf, neem je eigen 
verantwoordelijkheid. Er hoeft maar een klein groepje mensen te zijn, die hun schouders eronder zetten en 
de parochie kan een heel nieuw gezicht krijgen. 

Houdt van je geloofsgemeenschap.  
Dat is een heel andere tekst dan in dat intentieboek stond. 

Wat is het heerlijk dat de ‘Maria Virgo Regina’ een hechte gemeenschap vormt. Laten we dankbaar zijn, dat 
we samen mogen komen om te bidden en te zingen en dat we zo Gods liefde en barmhartigheid mogen 
vieren. 

Antoinette van Schaik 
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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 1 juli t/m 9 
september in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  

zondag 1 juli, 13de zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

dameskoor 
voorganger: pastor Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Epafras 

zondag 8 juli, 14de zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Joop Nijrolder 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 15 juli, 15de zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Ronald Mc Donaldhuis Arnhem 
intenties:  Jan Schipper 

Bloemetje van Arsis. Bij iedere viering waarin 
Arsis zingt, is er een bloemetje voor iemand die 
onze aandacht nodig heeft. U kunt zelf iemand 
aandragen door vóór de viering de naam van 
deze persoon op een briefje te schrijven en dit in 
het mandje bij het intentieboek te deponeren. 
Het is fijn als u het bloemetje zelf gaat brengen! 
De andere briefjes met namen gaan naar de 
pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

zondag 22 juli, 16de zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

dameskoor 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: wederopbouw Haïti (Cordaid) 

zondag 29 juli, 17de zondag d/h jaar 
10.30 uur: Titusviering in Oosterbeek 

zondag 5 augustus, 18de zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

cantors 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Present Ede 

zondag 12 augustus, 19de zondag d/h jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: pater Ferdinand Vergeer 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: nog te kiezen door pater Vergeer 

zondag 19 augustus, 20ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorgangers: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 26 augustus, 21ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

dameskoor 
voorganger: Marian Bolscher 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MIVA 

zondag 2 september, 22ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Tituskoor 

Laudate 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Pax Zuid-Soedan 

zondag 9 september, 23ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom 

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. 
juli 08 10.00u Nora afwezig  
 22 10.00u Nell 0318 430 988 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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aug 05 10.00u v. Lammeren 0318 415 479 
 19 10.00u Meijs 0318 4 18 273 
sep 02 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
juli 08 10.00u De Vocht 0318 413 088 
 22 10.00u Breteler 0317 415 588 
aug 05 10.00u De Groot 0318 417 355 
 19 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
sep 02 10.00u De Vocht 0318 413 088 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
juli 08 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
 22 10.00u Schlepers 0318 416 304 
aug 05 10.00u Baks 0318 418 686 
 19 10.00u Schlepers 0318 416 304 
sep 02 10.00u Baks 0318 418 686 

Mededelingen 
Verhuisd 
- m.i.v. 2 augustus 2018 verhuizen Riet en Anton 

Pouels van de Bovenweg 1-14 naar Houtsniplaan 
74, 6865XZ Doorwerth 

- Petra Arts van Laarweg 43 naar van Hoffenlaan 
37 

Nieuws van de werkgroep 
doopvoorbereiding 
In een gezamenlijk overleg met de doopgroepen 
van alle geloofsgemeenschappen van de Titus 
Brandsma parochie is besloten dat de doop-
voorbereiding in de toekomst gezamenlijk zal 
plaatsvinden. De voorbereiding zal begeleid worden 
door Pastoor ten Have en Pastor Hans Lukassen. In 
overleg zal dan gekeken worden naar een 
doopdatum in de eigen geloofsgemeenschap. 

De voorbereidingsavonden zullen plaatsvinden in de 
torenzaal van onze geloofsgemeenschap in 
Bennekom van 20.00-22.00 uur op 

- donderdag 5 juli 
- dinsdag 11 september 
- woensdag 10 oktober 
- woensdag 14 november 

Opgave bij Marian Bolscher, doopvoorbereiding, 
mgbolscher@hotmail.com 

Samen de maaltijd delen 

Omdat de volgende '5e zondag' midden in de 
vakantie valt, hebben we besloten om zondag 1 juli 
weer een gezamenlijke maaltijd te organiseren. U 
bent dan om 17.00u van harte welkom om samen 

te genieten van een heerlijke 
maaltijd bereid door Kookgroep 
Het Heilige Boontje. Het menu 
zal natuurlijk zomers zijn, met 
een voorafje, lekkere hapjes en 
salades en – bij goed weer – 
misschien zelfs een hapje van de 
BBQ. Ook het toetje zal 
natuurlijk niet ontbreken. 

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 27 juni 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! Voor meer informatie over dit initiatief: kijk 
ook eens op http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-
gemeenschap/werkgroepen/heilig-boontje/. 

Iets voor U?  
Welkom 
Matty Huls is al lang geen nieuw 
gezicht meer als dirigente van 
ons kinderkoor, maar hierbij 
alsnog het ‘officiële’ welkom! 
Matty: we genieten enorm van 
jouw combinatie van pianospel 
en aandacht voor de kinderen. 
Het lijkt soms net alsof we een 
engelenkoor hebben! Heel mooi. 
Hans en Hermine Wilmink: welkom bij de fair-
trade-koffie-ploeg. De koffie zal ons goed smaken. 

Bedankt 
Janneke en Klaas Postma: bedankt voor de vele 
uurtjes schrobben en boenen van onze zaaltjes: 
piekfijn! Janneke: een grande merci ook voor je 
werk in koffie-ploeg en Raad van Kerken. Wát een 
inzet. 
Wilco en Willemiek van Oostveen: bij onze 
vieringen is het altijd zo fijn dat er een 
liturgieboekje is. Vele jaren hebben jullie de 
opmaak van het boekje gedaan voor de 
gezinsvieringen. Altijd gesierd met mooie 
tekeningen en netjes op tijd klaar (ook als de 
werkgroep het ‘wat’ laat aanleverde...). Bedankt 
voor de vele uurtjes die jullie hier samen in hebben 
gestoken. 
Bart Huls: welkom ‘in onze app-groep’ als opvolger 
van Wilco en Willemiek! We zijn blij met je.  

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

Meuwissen) 

mailto:mgbolscher@hotmail.com
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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BHV (Basis Hulp Verlening) 
Onlangs, in juni 2018, hebben o.a. de kosters en 
enkele andere parochianen van onze geloofs-
gemeenschap een cursus BHV (Bedrijfshulp-
verlening) gevolgd. Tegenwoordig staat de afkorting 
BHV steeds vaker voor Basis Hulpverlening. Bij een 
steeds ouder wordende samenleving, ook binnen 
onze geloofsgemeenschap, neemt de kans op het 
onwel worden en het krijgen van hartproblemen 
toe. Het is goed te weten dat er dan een aantal 
mensen zijn, die getraind zijn om dan adequaat te 
kunnen handelen. 

Wat houdt zo’n cursus Basis Hulpverlening in? 
In het calamiteitenplan van de MVR kerk staat dat 
de dienstdoende koster het eerste aanspreekpunt 
en coördinator is bij een eventuele calamiteit als 
brand, een ongeval of bij ander persoonlijk letsel. 
Het is dus zaak dat zij goed zijn opgeleid en getraind 
zijn om dan adequaat te kunnen handelen. Maar zij 
hebben ook geleerd om: 

1. In eerste instantie te zorgen voor hun eigen 
veiligheid! Treffen zij bijvoorbeeld iemand 
bewusteloos aan, dan zullen zij daar niet direct 
naar toe rennen om hulp te bieden maar eerst 
nagaan: “Wat is hier aan de hand”; “Wat is hier 
gebeurd”? In geval van bijvoorbeeld een 
koolmonoxide (CO) vergiftiging is het niet 
raadzaam om naar binnen te gaan en de 
persoon te reanimeren, want dan raakt de 
hulpverlener ook bedwelmd en overkomt hem 
hetzelfde. 

2. Als het voor de hulpverlener veilig is om naar 
de patiënt toe te gaan, wordt nagegaan of deze 
wel/niet bij bewustzijn is. Blijkt dat niet het 
geval te zijn wordt direct 112 gebeld en de 
hulpdiensten gealarmeerd. 

3. Vervolgens wordt vastgesteld of de persoon 
nog wel of niet meer ademt. In dit laatste geval 
wordt direct gestart met reanimeren al dan 
niet met gebruik making van een AED. 

Wat is een AED? 
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een 
draagbaar apparaat dat een verstoord hartritme 
weer kan herstellen door het geven van een 
elektrische schok. Een AED is dan nodig om het hart 
te “resetten”, te defibrilleren en weer normaal te 
laten kloppen. 

4. De BHV-er weet hoe hij een AED moet 
aanbrengen en gebruiken, maar het is slechts 
een (zij het niet onbelangrijk) hulpmiddel. 
Reanimeren totdat de professionele hulp-

verleners (ambulance/brandweer) zijn gearri-
veerd, blijft van levensbelang. 

5. Het AED apparaat bepaalt zelf (A = 
automatisch) of het toedienen van een 
elektrische schok verantwoord is of niet. Zo ja, 
dan geeft hij aan: “Raak de patiënt NIET aan” 
en wordt er een elektrische schok toegediend. 
Zodra dat is gebeurd, geeft het apparaat aan: 
”Ga door met reanimeren”. 

Binnenkort beschikt de MVR-locatie ook over een 
eigen AED apparaat en over goed getrainde 
hulpverleners. We hopen echter dat het vooralsnog 
niet nodig zal zijn dat zij in actie moeten komen en 
het apparaat moeten gaan gebruiken. 

Gerard Bolscher, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Slapen in een kartonnen krot voor een 
goed doel 

 

Afgelopen 1 juni was het dan zo ver. Ongeveer 50 
jongeren van de Bennekomse PKN-kerken, de Vrije 
Evangelische Gemeente en On the Road kwamen 
bijeen op het schoolplein van basisschool de 
Wingerd om een nachtje buiten op straat te slapen. 
Het doel van het evenement was om geld in te 
zamelen voor het bieden van een betere toekomst 
voor straatjongeren in Kenia, India, en Bolivia. Een 
evenement dat om de 2 jaar georganiseerd wordt in 
Bennekom en deel uitmaakt van de landelijke actie 
“Nacht Zonder Dak”. Deze actie van ‘Tear’, haalt 
jaarlijks gemiddeld zo’n kwart miljoen euro op in 
heel Nederland en ons is het gelukt om bijna 7000 
euro daarvan binnen te halen. Kortom een bedrag 
om trots op te zijn. 

Maar wat doen de jongeren eigenlijk tijdens zo’n 
evenement? Ze hebben uiteraard een krotje 
gebouwd met behulp van karton en tape. Gezien de 
weersvoorspellingen mochten ze daarbij ook nog 
een zeiltje meenemen. Verder bestond het 
programma uit een ruilspel waarbij de jongeren op 

mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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pad gestuurd werden om met behulp van een appel 
voedsel binnen te halen voor de Voedselbank, Diner 
Zonder Dak, Ontbijt Zonder Dak, kampvuur, slapen 
of niet slapen, en diverse spellen. Eén van die 
spellen was paaltjesvoetbal met behulp van 
kartonnen paaltjes en een zelfgemaakte bal van 
plastic en tape. Tot slot was er dan ook nog het 
bezoek van Tear die een indrukwekkende film lieten 
zien en kwamen vertellen waar de opbrengst heen 
gaat. 

Voor dat we het wisten was het al weer zaterdag-
ochtend en zat het avontuur er op en begon het 
opruimen. Het was hoe dan ook weer een geslaagd 
avontuur waar we lang naar terug kunnen kijken. 

René Wijngaard 

De “VLEGELS” stellen zich aan u 
voor………. 
We hebben weer een nieuw werkgroepje in onze 
MVR, die zich gaat inzetten voor de “Vlegeldag”. 
Truus heeft, na voortreffelijk werk voorgaande 
jaren, de werkzaamheden aan ons overgedragen. U 
bent natuurlijk nieuwsgierig naar de namen die in 
de groep zitten, de “VLEGELS”. Dat zijn: John van 
der Linden, Marialda Kuin, Anneke Lentjes, Janneke 
Postma, Joke en Pieter Boers. 

Wat staat er te gebeuren???? Gaat er iets 
veranderen????? Komt er iets nieuws ????? En 
jawel, we zijn druk bezig met diverse dingen. 

Wat natuurlijk blijft is de verkoop van kleding van 
Janneke, steeds weer een daverend succes. Wat 
ook blijft is de verkoop van een kopje koffie/thee 
met wat lekkers bij onze gezellige “zitjes”. 
Tweedehands boeken verkoop vervalt, vanwege het 
grote aanbod van andere kramen op de markt. 

Maar wat komt daarvoor terug ?????? We zijn er 
hard mee bezig, maar kunnen het nog niet 
vertellen. We moeten U nieuwsgierig houden tot de 
“VLEGELDAG”. 

Graag willen we parochianen oproepen om ons die 
dag te helpen, “slechts 2 uur”. We willen een 
“rooster” opstellen, zodat iedereen weet wanneer 
hij of zij verwacht wordt. Meld U spontaan aan bij 
Marialda Kuin {a.kuin80@upcmail.nl} en U hoort 
t.z.t. van ons. Laten we er weer een supergezellige 
MVR-Vlegeldag van maken!!!!!! 

Namens alle “VLEGELS” een vriendelijke groet, 
Pieter Boers 

 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandagavond 14 mei, slotavond, er waren 37 
mensen. Pim Schipper gaat ons een avond geven 
over de jaren 60, ook met muziek en beelden uit die 
tijd. Neeltje Nakken begon met een gedicht: ”Toen 
en nu”, waarin een heel overzicht over de jaren 60 
werd gegeven. De getrouwde vrouw was nog in 
1956 bij de wet handelingsonbekwaam. Zij heeft 
o.a. toestemming van haar echtgenoot nodig om 
een arbeidsovereenkomst te ondertekenen. Tot in 
de jaren 60 werd het beroep van huisvrouw gezien 
als een spannend beroep. We lezen: ”om sfeer te 
scheppen voor de man en het gezin is heel wat 
vakkennis nodig, een spannende toekomst als 

huisvrouw”. En het is zeker zo dat de vrouw des 
huizes een duizendpoot moet zijn en een manager 
met de grote gezinnen. Maar het: “gaat heen en 
vermenigvuldigt u” werd nu: “gezinsplanning”, 
dankzij de voorbehoedmiddelen die er kwamen, de 
voorlichting van de NVSH, de Baas in eigen Buik 
beweging, Dolle Mina en allerlei gespreksgroepen 
voor vrouwen, maar vergeet ook het blad de 
Margriet niet, die alle ontwikkelingen op de voet 
volgt. Ook de boodschap van Mgr. Bisschop Bekkers 
was vernieuwend en bevrijdend. Hij sprak openlijk 
over gezinsplanning en de beleving van het 
huwelijk. Hij stelde ook het celibaat in de RK kerk 
aan de orde en besprak vele taboes tijdens zijn 
wekelijkse optredens voor het programma 
Brandpunt van de KRO op de TV. In Kampen is er 
een kerkscheuring bij de Gereformeerden, daar 
komen de Binnen- en Buitenverbanders. Er kwamen 
allerlei slimme machines, die taken van de 
huisvrouw verlichtten, zoals de wasmachine, de 
stofzuiger, de koelkast, een electrische naaimachine 
en nog vele andere apparaten. Voor vrouwen werd 
de MVM, Man Vrouw Maatschappij, opgericht o.a. 
door Hedy D’Ancona. Die MVM waarschuwde de 

mailto:a.kuin80@upcmail.nl
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vrouwen voor de valkuilen van het huwelijk, dit met 
betrekking tot haar eigen ontwikkeling. Ze wilde de 
vrouw helpen bij haar emancipatie, haar leren 
zelfstandig te denken, los van oude opgelegde 
patronen. De vrouw die mocht werken en studeren. 
Voor het werk op de fabriek komen de 
gastarbeiders uit bijv. Spanje, Italië of Griekenland. 
Deze soms: “knappe” mannen trekken heel wat 
meisjes aan en er wordt getrouwd. Een Spanjaard, 
die uitstekend Nederlands sprak, bracht het, naast 
zijn werk bij Tomado, ook tot tolk bij de politie, hij 
werd nogal eens ‘s avonds door de politieauto 
opgehaald. Zijn Hollandse vrouw zei: “de buren 
zullen wel eens gedacht hebben …. wordt die 
Spanjaard nu alweer opgepakt?” Je bent een 
nozem, een provo, een woord afgeleid van 
provoceren, bedacht door de socioloog Buikhuizen, 
of je bent langharig tuig, een hippie, een nuf of een 
natnekker. En: ”je bent wat je bromt”, een rustig 
type, onopvallend, je hebt een Mobilette, of Solex, 
of ben je een Pleiner met een hoog stuur op je Puch 
of Tomos of een Dijker met een Zundap of Kreidler, 
een buikschuiver. Je loopt in een soepjurk, of in 
minirok. Jasper Grootveld danste rond het beeld: 
”het Lieverdje”, terwijl hij riep: “Uche Uche”. Het 
lieverdje was een cadeau van een sigaretten-
fabrikant aan Amsterdam. Jasper Grootveld was zijn 
tijd ver vooruit. Pas nu realiseert men zich ten volle 
hoe slecht roken kan zijn voor de gezondheid. De 
eerste universiteit die door studenten werd bezet 
was die van Tilburg. In 1969. Negen dagen lang 
verandert de toen katholieke universiteit in de Karl 
Marx universiteit. Waar langharige (ex-)katholieke 
studenten uit alle lagen van de bevolking een 
betere wereld wilden, beter onderwijs om te 
beginnen. Tot diep in de nacht discussieerden ze in 
de aula. Er kwam een Kamerdebat en alle linkse 
partijen steunen de bezetting. De voormalige 
arbeiders uit de Tilburgse textielindustrie verklaren 
zich solidair met de protesterende studenten. Er 
komt medebeslissingsrecht voor de studenten. Er 
komt meer aandacht voor omstandigheden op de 
werkvloer en veiligheid. Pas later komt de 
“Maagdenhuisbezetting”. Boudewijn de Groot zingt 
over de Vietnam oorlog in: “Mijnheer de president”. 
De Beatles introduceren de Maharishi, die 
Transcendente Meditatie introduceert en overigens 
India is ontvlucht wegens belastingschuld, maar dit 
even terzijde: “who cares”. De Rolling Stones 
brengen de mensen uren in vervoering en er wordt 
veel gedanst op festivals, Flower Power. Ramses 
Shaffy en Liesbeth List: zingen “Zing, vecht, vecht, 
huil, bid, lach, werk en bewonder”. De 
weggebruikers keerden nog gewoon om midden op 

de snelweg, want oeps te ver doorgereden voor de 
afrit. Ze hobbelden dwars over de middenberm.De 
politie was op de weg vriendelijk, haar taak was een 
opvoedende: “dat kunt u beter niet doen” was zo’n 
opmerking in dat kader. U kent de snelle, witte 
Porsche nog wel, een jongensdroom. Die auto’s 
gaven een modern, snel imago aan de politie op de 
weg. Er is zoveel nog te vertellen over die tijd. Bijv. 
over de woningen, o.a. de doorzonwoning. We 
hebben een heerlijke avond gehad oude 
herinneringen opgehaald en lekker meegezongen. 

We wensen u een mooie vakantie thuis of elders en 
weer behouden thuis, namens ons bestuur, 

Gea Kleipool, voorzitter 

“De Gelderse meisjes” 
Heeft U wel eens gehoord van de Gelderse meisjes, 
neen, niet de Arnhemse meisjes, hoewel Arnhem 
wel in Gelderland ligt. Op de Arnhemse meisjes is 
getrakteerd bij ons Katholiek Vrouwen Gilde zo 
rond het jaar 2000. Er was toen een voorzitster die 
de hand aan de knip hield samen met haar 
penningmeester. Om de kosten van sprekers in het 
winterseizoen te beperken bedacht zij het plan dat 
er elk seizoen één avond zou worden verzorgd door 
degenen die allen in dezelfde provincie waren 
geboren. Het plan werd met argusogen ontvangen. 
Wie zou de spits afbijten? Ik meen dat het Limburg 
was. Daarna volgden Noord-Holland, Utrecht, etc., 
en Gelderland was rond 2000 aan de beurt. Er 
volgden vele besprekingen met de 10 vrouwen die 
dit op zich genomen hadden. Ieder had een eigen 
invulling zoals de Lijmers, de Betuwe, de Historie 
(hertog van Gelre), de Veluwe en de Renkumse 
Bedevaart. Met het Gelders Volkslied werd De 
avond geopend en eenieder liep in Gelderse 
klederdracht, geleend bij het Kijk en Luister 
Museum. Arnhemse meisjes bij de koffie en 
schmalz-appelen uit de Betuwe bij het wijntje. 

De onderlinge band bleek toen zo versterkend te 
zijn geworden dat we besloten elk jaar een dagje uit 
te gaan binnen de provincie Gelderland. Kasteel 
Roosendaal was het eerste uitstapje, hierna volgden 
o.a. Bredevoort, Zutphen-Dieren en Apeldoorn, 
bezocht per boemeltreintje en boot, Buuren, etc.  

Dit jaar was het de 18de keer en organiseerden 
Marian Bolscher en Nardie Breteler een bezoek aan 
het Bezoekerscentrum “Grebbelinie” in De Klomp 
bij Veenendaal. Op de grens van Ede, Renswoude 
en Veenendaal lag het grootste fort van de 
Grebbelinie, aangelegd in 1786; het bewaakte de 
toegangsweg naar het westen van ons land door 
middel van het onder water zetten van de Gelders 
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Vallei. Toen het leger van 
Napoleon in 1794/95 de 
Bataafse Republiek binnen 
viel was er een kleine ijstijd 
en schaatste het leger er 
rustig overheen. Ook in 
1940 maakte het deel uit 
van de Valleistelling. Bent U 
nieuwsgierig geworden? 
Neem een kijkje, het 
museum bestaat nog geen 
jaar en omvat ook een 
geweldig gezellig 
restaurant, waar bij goed 
weer ook buiten gezeten en 
gewandeld kan worden. Wij, de Gelderse meisjes, 
hebben enorm genoten en hebben elkaar nog beter 
leren kennen! 
Nardie Breteler 

Kerken Kijken Utrecht 2018 
Deze zomer vindt de 36ste editie plaats van Kerken 
Kijken Utrecht. Van 26 juni t/m 8 september zijn de 
deuren van twaalf binnenstadskerken voor het 
publiek geopend. Ruim tweehonderd vrijwillige 
gidsen staan in die periode klaar om mensen rond 
te leiden. Zowel de toegang als de rondleiding zijn 
traditiegetrouw gratis, maar een (kleine) donatie 
wordt op prijs gesteld. Alle kerken zijn 
rolstoeltoegankelijk. 

Per jaar trekt het project Kerken Kijken Utrecht 
meer dan vijftigduizend bezoekers naar de 
Utrechtse binnenstad. Onder de deelnemende 
kerken is ook de St. Catharinakathedraal. De 
openingstijden van de deelnemende kerken zijn te 
vinden op www.kerkenkijken.nl. Omdat veel van de 
kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan 
het voorkomen dat een kerk wegens huwelijks- of 
rouwdiensten gesloten is. Ook concerten of 
besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden. 

(Uit: parochiebladenservice juli 2018) 

Jubileumtentoonstelling ‘Shelter’ in 
Museum Catharijneconvent 
Het klooster waarin Museum Catharijneconvent is 
gevestigd, bestaat deze zomer 550 jaar en dat viert 

het Utrechtse museum met de tentoonstelling 
Shelter. Werken van internationale hedendaagse 
kunstenaars gaan een verrassende ontmoeting aan 
met het klooster en de kostbare rijkscollectie 
aldaar. Museum Catharijneconvent: “Damien Hirst, 
Marlene Dumas, Jan Taminiau, Carl Andre, Sarah 
van Sonsbeeck en Danh Vo bevinden zich straks 
onder dezelfde houten balken als Rembrandt van 
Rijn, Pieter Saenredam en vele middeleeuwse 
meesterwerken.” Gastconservator van deze 
expositie is Bart Rutten, artistiek directeur van het 
Centraal Museum Utrecht. 

Rutten liet zich voor Shelter inspireren door de rust, 
de ruimte en het voormalige gebruik van het 
eeuwenoude kloostermonument. Zijn selectie van 
een aantal hedendaagse topstukken uit het 
Centraal Museum wordt tussen de kunstschatten 
van Museum Catharijneconvent geplaatst. Voor de 
kloostergangen op de eerste verdieping koos hij 
eigentijdse bruiklenen van gerenommeerde kunste-
naars uit andere collecties en privéverzamelingen. 
Ook benaderde hij kunstenaars voor nieuw werk. 
“Het klooster en de museale schatten enerzijds en 
de geselecteerde hedendaagse kunst anderzijds 
profiteren van elkaar. De rust en ruimte van het 
gebouw voegen aan de beleving van de werken een 
verstilde en sacrale dimensie toe,” aldus Rutten. 
Rond de tentoonstelling is een uitgebreid activi-
teitenprogramma samengesteld: zie www.catha 
rijneconvent.nl. 
Het gebouw van Museum Catharijneconvent is een 
van de best bewaarde laatmiddeleeuwse klooster-
complexen van Nederland. In de 17de en 18de eeuw 
deed het dienst als ziekenhuis: de voorloper van het 
huidige Academisch Ziekenhuis Utrecht. Sinds 1979 
is Museum Catharijneconvent in het klooster 
gevestigd. 

Shelter: 1 juli t/m 9 september 2018 in Museum 
Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht, 
tel.: 0302 313 835, dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 
uur, zaterdag, zon- en feestdagen 11.00-17.00 uur. 

(Uit: parochiebladenservice juli 2018) 

 

  

http://www.kerkenkijken.nl/
http://www.catharijneconvent.nl/
http://www.catharijneconvent.nl/
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MVR-estafette: Jos Roelofs 
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: Jos Roelofs 

Leeftijd: 60 jaar 

Geboren te: Warnsveld 

Verliefd, verloofd, getrouwd. 
Al 36 jaar gelukkig getrouwd 
met Ria. We hebben 3 
kinderen: Stefan 33j (getrouwd met Marcella); 
Daniël 31j (getrouwd met Mariska) en Simone 28 
jaar. Onlangs is ons 3e kleinkind Stijn geboren en ik 
moet zeggen (het is een open deur): ik vind het een 
geweldige periode om Opa en Oma te zijn. 

Hobby’s: Zingen in een koor, voor de rest kan ik 
mijn tijd en energie voldoende kwijt in mijn werk. 

Opleiding: Werktuigbouw  

Huidige beroep: Ondernemer en sinds dit jaar 
compagnon samen met m’n zoon Daniël, die 
hopelijk over een paar jaar het stokje gaat 
overnemen, al vind ik dat hij ook nog andere keuzes 
mag/kan maken. Het vergt n.l. wel de nodige 
opofferingen in privé om ondernemer te zijn en 
soms denk ik weleens, moet ik hem hier niet voor 
behoeden. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Wanneer je regelmatig in de kerk 
komt begint het een vertrouwde plaats te worden 
waarin je met de aanwezigen een bepaalde 
verbondenheid ervaart. Ik heb bewondering voor 
diegene die met veel tijd en energie een brede 
variatie aan vieringen weet te organiseren. Ook na 
de viering gaat het kerk zijn nog even door bij de 
koffie, waarbij je met verschillende mensen de 
week doorneemt. Samen kerk zijn, waar las ik het 
ook weer. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Betrokken bij de katholieke kerk in het 
algemeen minder, maar bij de plaatselijke geloofs-
gemeenschap sterk.  Ik heb toch wat moeite met de 
hiërarchische beslissingen van bovenaf. Voorbeeld: 

hoe kun je een geloofsgemeenschap jaren in de 
wachtkamer zetten, die mensen en middelen vrij 
heeft gemaakt om een parochiezaal te 
moderniseren. Het wil er bij mij niet in, (en ik draaf 
misschien door) maar dan zit de rest van hun 
denkwijze ook zo in elkaar en daar maak ik mij dan 
weer zorgen om. Wanneer ik in mijn bedrijf niet 
meer investeer dan is het er binnen afzienbare tijd 
niet meer. Hoe is het te rijmen dat men in 
Wageningen parochiële voorgangers aan de kant 
zet. Op deze manier doorgaan levert op termijn een 
katholiek kerk op met alleen nog een cultuur-
historische waarde. (Leuk om een keer mee te 
maken hoe het vroeger eraan toeging.) Dit is 
volgens mij een verkeerde uitleg van hetgeen er in 
de bijbel staat. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Tuinclub, Collectanten, Gregoriaans 
zingen. Gregoriaans is vroeger op mijn harde schijf 
gebrand. Elke zondag naar de hoogmis, waar de 
viering in het Latijn was. (Zelden een jongerenkoor.) 
Pas veel later begon ik de gezangen wel mooi te 
vinden. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Als ik nu zeg dat ik nog iets zou willen 
doen dan liggen er morgen 10 verzoeken op de mat 
en die tijd heb ik (nog) niet over. Een gast(s)preker 
met een goed verhaal zou een aanvulling kunnen 
zijn, tijdens een viering. Misschien eens een Imam. 
Tijden veranderen. Ik zou willen dat ik de capaciteit 
had om jongeren meer geïnteresseerd te krijgen 
voor onze geloofsgemeenschap. Ik ben weleens 
jaloers op kerkelijke bijeenkomsten speciaal voor 
jongeren, die dan afgeladen vol zitten. Men is 
zoekende en er is behoefte. Onze jongerenclub “On 
The Road” is hiervan een begin hoop ik. 

Mooie MVR-herinnering: zijn er veel. Dopen van 
onze kinderen. Kindervieringen over het algemeen. 
Jammer dat er dan parochianen wegblijven omdat 
dan de viering (misschien) iets langer duurt. Volle 
bak is voor de kinderen ook leuk.   

Sokje gaat door naar: Huub Oude Vrielink. Leuk 
mee samen gewerkt bij het lustrumconcert van 
Arsis vorig jaar. 
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Van wie je het niet verwacht – bij 
Marcus 6, 45-56 
Marcus besteedt in zijn evangelie veel aandacht aan 
een thema dat een beetje ongemakkelijk is: dat de 
leerlingen van Jezus, de twaalf, die later als apostel 
de eerste leiders van de christelijke Kerk werden, 
helemaal niet zulke goede leerlingen blijken. Keer 
op keer schieten ze tekort. Ze begrijpen Jezus niet, 
ze doen niet wat hij voorstelt, en op het laatst, als 
zijn leven gevaar loopt, laten ze hem in de steek. 

In contrast met de leerlingen verschijnen er vaak 
andere mensen die op verrassende wijze laten zien 
dat ze Jezus veel beter begrijpen, op een 
eenvoudiger, directere manier. Een duidelijk 
voorbeeld is het verhaal dat volgt op het eerste van 
de twee verhalen in Marcus over een broodmaaltijd 
van Jezus met een grote menigte. 

Na die eerste maaltijd, die bij de aanwezigen veel 
teweeggebracht moet hebben, lijken de leerlingen 
juist van hun stuk geraakt. Zonder Jezus proberen 
ze per boot het Meer van Galilea over te steken, 
maar ze hebben een krachtige tegenwind en komen 
nauwelijks vooruit. Halverwege de nacht verschijnt 
hun opeens Jezus. Hij heeft heel wat minder 
problemen met de omstandigheden, hij loopt 
simpelweg over het water. Van het gemak waarmee 
hij zich beweegt, schrikken de leerlingen echter, en 
wanneer hij dat opmerkt en naderbij komt om hen 
gerust te stellen, raken ze alleen nog maar meer 
overstuur en denken dat hij een spookverschijning 
is. Iets in hen maakt het onmogelijk in Jezus de 
nabije God te zien, die afdaalt en weet heeft van 
het lijden van zijn volk en er dus ook is voor de 
zwoegende en angstige leerlingen in hun bootje op 
het meer. 

Heel anders is de houding van de mensen die hen 
staan op te wachten aan de overkant van het meer. 
'Ze herkennen Jezus onmiddellijk', zegt de tekst, zij 
wél. En ze doen wat enkele verhalen eerder de vier 
vrienden van een verlamde jongen ook al deden: op 
draagbedden brengen ze zieken naar Jezus, zodat 
hij hun de handen kan opleggen. En net als bij een 
vorige gelegenheid de vrouw deed die aan 
bloedvloeiingen leed, vertrouwden de mensen in 
die streek erop dat alleen al het aanraken van de 
zoom van de mantel van Jezus voldoende zou zijn 
om te genezen. In alle dorpen en gehuchten heerst 
vreugde en enthousiasme om de aanwezigheid van 
Jezus. Het koninkrijk van God is warempel niet ver 
weg. 

Met die tegenstelling tussen de angstige houding 
van de leerlingen enerzijds en anderzijds het 

vanzelfsprekende vertrouwen van het volk, wil 
Marcus ons iets laten zien. Bijvoorbeeld dat kracht 
en elan, vertrouwen en liefde voor het leven ons 
vaak bij verrassing verschijnen, via mensen van wie 
we het niet zouden verwachten. Misschien wil 
Marcus ook de voortrekkers waarschuwen, de 
leiders, hen die gestudeerd hebben, de ingewijden 
en gewijden. Dat je veel weet, dat je veel ervaring 
hebt of dat je een gezagvolle positie bekleedt, geeft 
geen enkele garantie als het gaat om toegang tot 
God. Vertrouw, laat je verrassen en aansteken door 
mensen van wie je misschien nooit veel verwacht 
hebt. 

Marc van der Post 

“Een kerkgebouw verbindt mensen” 
Ik leen deze titel van een kop boven een column 
van Stijn Fens in het dagblad TROUW van 9 juni jl. 
Hij is veelzeggend en spreekt ons duidelijk aan. Als u 
TROUW leest en zelf de column van Fens al gelezen 
heeft hoeft u hier niet verder te lezen, al gaat mijn 
bescheidenheid niet zo ver dat ik zou vinden dat ik 
zelf u verder niets te melden heb. En als u TROUW 
niet leest, leest de column van Fens dan hier i). 

Eerst even iets over TROUW. Ik lees die krant al, ik 
weet niet meer hoeveel, jaren. Ik las en lees ook 
nog andere kranten, waarvan nu nog in het 
weekeinde NRC-Handelsblad. Trouw is – was – een 
protestantse krant. Die las je als katholiek niet. 
Mocht je in vroegere jaren niet eens lezen. Als dat 
niet van de bisschop was dan toch in ieder geval van 
je sociale omgeving. Maar tijden veranderen en wij 
met hen. Wie nu actueel, uitvoerig en betrouwbaar 
over de katholieke kerk wil lezen  kan uitstekend 
terecht in TROUW in onder meer de rubriek “Religie 
en Filosofie”. Het portret van de paus verschijnt er 
veelvuldig. Als redacteur levert Stijn Fens daar een 
belangrijke bijdrage aan. We kennen Stijn Fens 
trouwens van toen hij vorig jaar ter gelegenheid van 
de jaarvergadering van de Vereniging MVR ii) – bent 
u al lid? – bij ons in de kerk een voordracht hield 
over “Gaat paus Franciscus de Kerk redden?”. 

De column van Fens trof me om wat, denk ik, zijn 
aanleiding tot het schrijven er van was: de Sint-
Catharinakathedraal in Utrecht – de bisschopskerk –
zou aan de goddelijke eredienst worden onttrok-
ken. En, Utrecht is mijn geboortestad, heb er 
nagenoeg mijn hele jeugd gewoond en er 
gestudeerd. Als kardinaal Eijk in het verzoek van het 
bestuur van de samenwerkende Utrechtse 
parochies bewilligt, zou het zijn alsof hij zich 
daarmee in eigen vlees snijdt. Zou hij dat ook zo 
voelen? Ik moet denken van wel. In de Vastenbrief 
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van 2015  schreef hij  de pijn van de parochianen te 
voelen als hij moest besluiten hun kerk aan de 
eredienst te onttrekken. iii) Want zo is het in het 
Kerkelijk Recht. Het parochiebestuur beschikt over 
het lot van het kerkgebouw. Als er niet genoeg 
parochianen meer zijn om het geld voor het 
onderhoud bijeen te brengen, zou dat voor het 
parochiebestuur een ernstige reden kunnen zijn de 
kerk niet langer voor de goddelijke eredienst te 
gebruiken en te besluiten de kerk te verkopen. 
Alleen moet de bisschop dan eerst nog de kerk van 
zijn gewijde status ontdoen: de kerk bij decreet 
“terugbrengen tot een profaan en niet onwaardig 
gebruik”, zoals het Kerkelijk Wetboek voorschrijft. 
De Utrechtse Catharinakathedraal maakt feitelijk 
historisch, doch niet juridisch, al deel uit van het 
Rijksmuseum Catharinaconvent. Een gerede koper 
is dus al voorhanden.  

Dit brengt ons dicht bij onze eigen problematiek. In 
het Beleidsplan voor kerkgebouwen in onze 

parochie moge voorzien zijn dat onze kerk nog wel 
een paar jaren zal bestaan, haar bestaan in de 
verdere toekomst is nog allerminst verzekerd. 
Verwijzend naar de column van Stijn Fens zou ik u 
willen aansporen waar te maken dat een 
kerkgebouw mensen verbindt. Lees nu zijn column 
toch nog maar een keer. 

Timo Harmsen, Bennekom, 13 juni 2018 

i) www.trouw.nl/opinie/geloofsgemeenschappen-vangen-
mensen-op-die-elders-over-de-rand-worden-
geduwd~a8edcc85/.  

ii) De Vereniging MVR bestaat nu vijf jaar en heeft tot doel het 
bevorderen van het voortbestaan van de R. K. 
Geloofsgemeenschap Maria Virgo Maria te Bennekom. Zie: 
verenigingmvr.wordpress.com/  

iii) “Iedere keer als ik een verzoek krijg een kerkgebouw aan de 
eredienst te onttrekken doe ik dat met pijn in het hart”.  
www.aartsbisdom.nl/home/organisatie/aartsbisschop/colu
mns/vastenbrief-2015/ 
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Consequenties Algemene Verordening Gegevensbescherming 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die onlangs van kracht is geworden, heeft gevolgen voor 
het publiceren van persoonsgegevens en foto’s van personen in parochieblad en op de website. In het 
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namenlijsten in het parochieblad van dopelingen, communicanten, vormelingen e.d. is alleen toegestaan 
als de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen (< 16 jaar) hiervoor vooraf schriftelijk 
toestemming aan de parochie hebben gegeven. 

Auteurs van bijdragen aan parochieblad of nieuwsblad, die persoonsgegevens of -foto’s bevatten, moeten 
bij het aanbieden daarvan aan de redactie uitdrukkelijk kenbaar maken dat zij de benodigde 
toestemmingen hebben verkregen. Voor meer informatie kunnen de volgende handleidingen van het 
bisdom worden geraadpleegd: 

http://bit.ly/handleidingparochieblad 
http://bit.ly/handleidingfotos 
http://bit.ly/handleidingwebsite 
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 ______________________________________________________________________________________  
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Seizoenstart) tot zondag 26 augustus; voor TitusBreed tot 

woensdag 22 augustus 
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 
 

https://www.trouw.nl/opinie/geloofsgemeenschappen-vangen-mensen-op-die-elders-over-de-rand-worden-geduwd~a8edcc85/
https://www.trouw.nl/opinie/geloofsgemeenschappen-vangen-mensen-op-die-elders-over-de-rand-worden-geduwd~a8edcc85/
https://www.trouw.nl/opinie/geloofsgemeenschappen-vangen-mensen-op-die-elders-over-de-rand-worden-geduwd~a8edcc85/
https://verenigingmvr.wordpress.com/
https://www.aartsbisdom.nl/home/organisatie/aartsbisschop/columns/vastenbrief-2015/
https://www.aartsbisdom.nl/home/organisatie/aartsbisschop/columns/vastenbrief-2015/
http://bit.ly/handleidingparochieblad
http://bit.ly/handleidingfotos
http://bit.ly/handleidingwebsite
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:baks65@gmail.com
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 _________________________ MARIA VIRGO REGINA INFORMATIE __________________________ 

 
 
 
 
 

Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

 Peter Wijngaard (voorzitter), 
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 

 Gerard Bolscher, 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

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/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:theo.jetten@telfort.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:mariekekokwillemsen@gmail.com
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:kroes42@planet.nl
mailto:gilles.ampt@hccnet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:jose@verbelco.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.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/

