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DE EERSTE STAPPEN…
Wanneer u dit leest is het nieuwe jaar begonnen. Ik schrijf deze woorden in de laatste dagen
van 2011. Op TV wordt er in verschillende jaaroverzichten terug gekeken naar het afgelopen
jaar, en ook ikzelf grijp deze dagen daarvoor aan. Het afgelopen jaar zijn er ingrijpende dingen
gebeurd, voor mij en voor ons gezin. Nog geen maand was het jaar oud toen een stevige
burnout me overviel en ik moest stoppen met werken. Het ziek zijn dwong me diep naar
binnen te kijken om te ontdekken waarom dit me overkwam. Toen ik na de zomer voorzichtig
was begonnen enkele werkzaamheden op te pakken, kreeg ik – zomaar uit het niets – te horen
dat ik kanker had. Had de burnout geleid tot een confrontatie met mezelf, dit nieuws en alles
wat dat losmaakte deed dat nog dieper en indringender. Inmiddels zijn operaties en
bestralingen achter de rug en zijn de prognoses voor genezing gunstig. Het accent verschuift
de komende tijd naar controles en het verwerken van wat deze ziekte losgemaakt heeft. Daar
zal ik nog een beste kluif aan hebben. Vooral het weer naar de toekomst kijken, vind ik nog
moeilijk. Ik heb het gevoel dat ik in zekere zin opnieuw moet leren leven. Opnieuw vertrouwen
vinden in het leven, in mijn lichaam, en met kleine stapjes weer mijn weg zoeken, zoals het
kind in het bijgaande schilderij van Vincent van Gogh. Dat schilderij heb ik een aantal keren
gebruikt in gesprekken met ouders bij de voorbereiding op de doop van hun kinderen. In het
schilderij zagen ouders uitgedrukt dat een kind op zijn levensweg anderen nodig heeft die het
goede wegen wijzen en het opvangen als het dreigt te vallen. Nu ben ik zelf het kind dat
aangewezen is op zulke anderen, op mensen en op God, wanneer ik mijn weg weer ga zoeken
in het leven. Ik probeer erop te vertrouwen dat ik ze op mijn weg tegen zal komen als het
nodig is (zoals ze er ook waren in de afgelopen maanden).
Concreet zal een van de stappen zijn dat ik in het nieuwe jaar weer aan het werk ga. In eerste
instantie zal dat voor een klein aantal uren zijn, op therapeutische basis en afgestemd op wat
lichaam en geest aankunnen. Hoe de weg van weer gaan werken precies zal gaan lopen en
waarheen die voert, laat ik daarbij open. Misschien kan ik zelfs beter zeggen: dat laat ik over,
over aan God, in het vertrouwen dat mij de weg zal worden gewezen die ik te gaan heb. Ik
verheug me er in elk geval op weer aan de slag te mogen gaan en u daarbij op enig moment
weer te ontmoeten. Ik hoop dat 2012 voor u en ook voor mezelf een goed jaar mag worden,
waarin we – begeleid en gedragen door God en mensen – stappen mogen zetten op wegen die
naar goed leven leiden.
Met een hartelijke groet,
pastor Hans Lammers
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redactie
Agenda
Inhoud
jan 17 vergadering mvr bestuur
De eerste stappen…
20 film: dead man walking, oosterbeek
Uit de parochie
bedevaartverhaal santiago in veenendaal
Vieringen
27 nieuwjaarsviering wageningen
Mededelingen
27 film: der himmel über berlin, ede
Nieuwjaarsviering Parochie
29 vormselviering oosterbeek
Vormsel 2012 in Oosterbeek
29 kerkenochtend antonius ede
Presentatieviering Eerste Communie
30 melania bridge drive
Keltische Viering 3 februari
feb 3 keltische viering npb kerk
Paasnachtwake Rhenen
4 ontmoetingsdag nieuwe katholieken
De vieringen in de Goede Week
7 workshop verhalen vertellen bennekom
Nieuwjaarstoespraak voorzitter
10 film: des hommes et des dieux, b’kom
Van het parochiebestuur
13 leerhuis
Iets voor u?
21 vergadering mvr bestuur
Workshop: 'Verhalen vertellen'
26 kerkenochtend heelsum
Alpha cursus in Renkum
Kerkenochtend vervolg
Redactie
Rome reis 2012
Inleveren kopij volgend nummer
Bedevaart naar Kevelaer 2012
(Veertigdagentijd) tot zondag 12 februari
Uit kerk en samenleving
e-mail:
redactie@rkkerkbennekom.nl
Katholiek Vrouwengilde
Jos Jansen
tel: 0317 415 624
Bridgedrive ten bate van Melania
Everlaan 8, 6705 DJ Wageningen
Ontmoetingsdag 'nieuwe katholieken'
Alleen - maar Samen
Bezorging
Forum
Wim Klunder tel: 0318 632 518
Agnosten zijn wij allemaal
Orthodox
Advertenties
Kevin
Klaas Postma tel: 0318 415 813
Parochie informatie
e-mail:
redactie@rkkerkbennekom.nl
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Redactie, website en nieuwsbrief
RK-Kerkplein nieuwsbrief van december
In de Verenigde Staten heeft op Pinksteren een kerkvergadering-van-onderop plaats gevonden waar
o.a. de theoloog Anthony Padovano kerkvernieuwing handen en voeten heeft gegeven met zijn
toespraak De geest en visie van het Volk Gods terugvorderen. Dit staat onder meer in de
nieuwsbrief van 15 december. Lees ook de nieuwsbrieven van 24 dec en 2 jan.
Website Marc van der Post
Marc schrijft ons over zijn nieuwe webpagina: "Sinds het begin van deze week heeft Mensen met
een Missie, de organisatie die mij vanuit Nederland ondersteunt in het project presentiepastoraat in
El Jagüel, een nieuwe website onder de naam ‘Dit is mijn missie’. De website is te vinden op
www.ditismijnmissie.nl onder "de bloggers". Of ook via facebook en twitter. De verwijzing is ook
altijd terug te vinden op onze website onder “Andere websites”.
Nieuwsbrief
Op de website staat daarvoor een aanmeld formulier. Aanmelden kan ook hier:
http://ymlp.com/xgmbwsmugmgb.
internet: www.rkkerkbennekom.nl, e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl
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____________________________ UIT DE PAROCHIE _____________________________
Vieringen

Overzicht van de vieringen vanaf 22 januari
t/m 26 februari in de MARIA VIRGO
REGINA kerk in Bennekom
zondag 22 januari, 3e zondag door het jaar
10.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. het
gemengd koor
voorganger: pater Hans Koenen
intenties:
Annie Jeuken-Bartels, Jacques en
Willemien Stadhouders,
collecte:
voor de pastorale zorg
zondag 29 januari, 4e zondag door het jaar
10.30 uur:
woord- en communieviering
m.m.v. ARSIS
voorganger: mevrouw Marian Bolscher
intenties:
Annie Jeuken-Bartels
collecte:
voor de pastorale zorg
zondag 5 februari, 5e zondag door het jaar,
presentatieviering 1e H. Communie
10.30 uur:
woord- en communieviering
m.m.v. het kinderkoor
voorganger: pastor Hans Lucassen
intenties:
Annie Jeuken-Bartels
collecte:
voor het in stand houden van
onze kerk
zondag 12 februari, 6e zondag door het jaar
10.30 uur:
woord- en communieviering
m.m.v. het dameskoor
voorganger: pastor Jan Olimulder
intenties:
Annie Jeuken-Bartels ,Nelly van
der Linden – de Klein
collecte:
voor de pastorale zorg
zondag 19 februari, 7e zondag door het jaar
10.30 uur:
“Laudeviering”
intenties:
Annie Jeuken-Bartels
collecte:
voor de pastorale zorg
woensdag 22 februari, Aswoensdag
19.30 uur:
woord- en gebedviering met
uitreiking “askruisje” m.m.v. het
dameskoor
voorgangers: mevrouw Marian Bolscher en
Ruud van der Linden
zondag 26 februari, 1e zondag van de vasten
10.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. het
gemengd koor
voorganger: pater Hans Koenen
collecte:
voor onze pastorale zorg

Kinderwoorddiensten

feb 12 Yvonne Hendriks, Nynke van der
Linden
Kom-in-de-kring vieringen

jan 22 Irene, Sylvie
feb 5 Iti-Marije, Miranda
19 vakantie - geen kom in de kring
26 vakantie - geen kom in de kring
Rij- en assistentiediensten
Coordinator A.Meijs, tel.: 0318 418 273
Nora Jansen, Johanniterlaan 6, Bennekom, tel
0318 415 381, b.g.g. 0318 414 908
jan 22 fam. Meijs
feb 5 fam. Schrijver
feb 19 fam.van Lammeren
Janine van Schaijk, Tarthorst 6, Wageningen,
tel 0317 421 285
jan 22 fam. Beerepoot
feb 5 fam. Heestermans
feb 19 fam.Breteler
Mevrouw Snels de Laat, Machtelle afdeling
2D, tel 318 752 413 afdeling 1
jan 22 fam. Baks
feb 5 fam. Schlepers
feb 19 ?
Rooster vieringen Wageningen
(zie ook de website: www.rkwageningen.nl)
za.21.01 18.30 pastoor henri ten have
zo.22.01 10.30 pastor adri van dijk
12.30 pastoor henri ten have
za.28.01 18.30 pater hans koenen
zo.29.01 10.30 pastor jan olimulder
12.30 pastoor henri ten have
za.04.02 18.30 pastoor henri ten have
zo.05.02 10.30 parochievoorgangers
12.30 pastoor henri ten have
za.11.02 18.30 pater hans koenen
zo.12.02 10.30 pater hans koenen
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uit de parochie
12.30
18.30
10.30
12.30
9.00
19.00

pastoor henri ten have
za.18.02
pastoor henri ten have
zo.19.02
pastor jan olimulder
pastoor henri ten have
wo.22.02
pastoor henri ten have
wo.22.02
pastor jan olimulder +
parochievoorgangers
za.25.02 18.30 pastoor henri ten have
zo.26.02 10.30 pastoor henri ten have
12.30 pastoor henri ten have
Mededelingen
Gedoopt
Op 8 januari 2012 is in de viering gedoopt
Philip van Oosten, zoon van Angelique
Knobben en Arjan van Oosten en broertje van
Emma, Selterskampweg 7, Bennekom.
Opgeven van dopelingen
Als u uw kind zou willen laten dopen dan kunt u
contact opnemen met Marian Bolscher van de
werkgroep doopvoorbereiding. We kunnen in
overleg met pastor Hans Lucassen een zondag
vaststellen waarin hij voorgaat in onze geloofsgemeenschap. Voorafgaande aan de doop zijn er
2 voorbereidingsavonden met de ouders van de
dopelingen. Bij de eerste avond is pastor Hans
Lucassen aanwezig.
Marian Bolscher, mgbolscher@hotmail.com
Bezoekwensen
De pastoraatsgroep heeft de opdracht om
mensen van onze geloofsgemeenschap, die daar
behoefte aan hebben, te bezoeken. Wij horen
soms van mensen uit onze geloofsgemeenschap
de vraag om iemand te bezoeken. Het is niet
vanzelfsprekend dat wij als pastoraatsgroep op
de hoogte zijn van alle mensen die ziek zijn, in
het ziekenhuis liggen, in het verpleeghuis
verblijven, die eenzaam zijn of die vragen
hebben waar wij als pastoraatsgroep antwoord
op kunnen geven. U kunt als familielid altijd
contact opnemen met een van de leden van de
pastoraatsgroep en in overleg kan er dan een
afspraak gemaakt worden. Ook kan met de
leden van de pastoraatsgroep contact opgenomen worden als u bezoek wilt hebben van een
van de pastores.
Ruud van der Linden 0318 419 340
Marialda Kuin 0318 610 078
Marianne Thie 0318 414 588
Marian Bolscher 0651 651 736
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Nieuwjaarsviering Parochie
Op vrijdag 27 januari 2012 zal er in de Johannes
de Doperkerk in Wageningen om 19.00 uur een
Nieuwjaarsviering worden gehouden voor alle
parochianen van onze Titus Brandsmaparochie.
We beginnen met een vesperviering en
aansluitend is er de toespraak van de vicevoorzitter van het parochiebestuur. Hierna
zullen we het glas heffen op het nieuwe jaar en
is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
U allen, vrijwilliger of gewoon parochiaan, bent
van harte welkom op vrijdagavond 27 januari
2012 in Wageningen. We hopen velen van u die
avond te mogen begroeten.
Het bestuur en het pastoraal team
van de Titus Brandsmaparochie
Vormsel 2012 in Oosterbeek
Op 29 januari wordt in Oosterbeek in de
Bernulphus kerk de Vormselviering gehouden.
Samen met de vormelingen uit Wageningen en
Oosterbeeek zullen onze vormelingen uit
Bennekom het sacrament van het H. Vormsel
ontvangen. De viering begint om 10.30 uur. U
bent hierbij van harte uitgenodigd.
Hermine Wilmink
Vormselwerkgroep Bennkom/Wageningen
Presentatieviering Eerste Communie
Op 15 april 2012 zullen 8 kinderen hun Eerste
Communie doen. De kinderen zijn onlangs,
onder begeleiding van de werkgroep, gestart
met de voorbereiding op de Eerste Communie.
Tijdens de presentatieviering op zondag 5
februari a.s. zullen de nieuwe communicantjes
zich voorstellen aan iedereen in de kerk. Tevens
worden voor deze viering de kinderen, die
afgelopen jaar hun Eerste Communie hebben
gedaan, uitgenodigd om hun eigen symbooltje
van hout, dat afgelopen jaar in de kerk heeft
gehangen, in ontvangst te komen nemen.
De werkgroep voorbereiding Eerste Communie
Keltische Viering 3 februari
Het Keltische christendom is ongeveer 2000
jaar geleden ontstaan op de Britse eilanden en
Ierland. Met name geïnspireerd door de spiritualiteit van de Iona Community, een oecumenische geloofsgemeenschap op het Hebrideneilandje Iona voor de Schotse kust, organiseert
de Raad van Kerken in Bennekom één keer per
jaar een Keltische Viering. Deze vieringen
willen hemel en aarde bij elkaar brengen en

uit de parochie
kenmerken zich door openheid (de vieringen
vinden plaats in een kringopstelling),
ontmoeten, symboliek, op adem komen, ervaren
en stilte. In de vieringen zingen en lezen we
onder andere de originele Iona-liederen en
gebeden, waarin thema’s als vrede en
gerechtigheid en behoud van de schepping veel
aandacht krijgen. Keltische vieringen willen
mensen bij en tot elkaar brengen, willen mensen
raken in hun spiritualiteit, willen een verbinding
zijn tussen het dagelijkse en het hemelse.
De afgelopen jaren zijn de vieringen
opgebouwd rond thema’s als de vier elementen
(aarde, water, lucht en vuur) en de zintuigen
(ruiken, proeven, tasten, zien en horen). De
viering van 3 februari a.s. zal rond het thema
Landschap worden opgebouwd, een thema met
talloze verbanden naar ons dagelijks leven.
Medewerking in deze viering wordt verleend
door de Cantorij van de NPB onder leiding van
Rien den Arend.
U bent van harte welkom op vrijdagavond 3
februari a.s. om 19.30 uur in de NPB
Ontmoetingskerk aan de Emmalaan 1. Graag tot
dan!
Dagkapel en Parochiewacht
De dagkapel is van maandag t/m vrijdag
geopend van 10.30 – 11.30 uur.
De parochiewacht is gehuisvest in de Torenzaal
van onze kerk. Leden daarvan zijn aanwezig op
maandag t/m vrijdag van 10.30 – 11.30 uur. (tel.
0318 414 896) Op andere uren kunt u indien
nodig uw berichten inspreken op een antwoordapparaat, dat dagelijks wordt beluisterd door de
leden van de pastoraatsgroep. Voor noodgevallen kunt u het nummer dat op de band staat
bellen.
Na de vieringen
Na de vieringen op zondag kunnen we elkaar
ontmoeten in de Parochiezaal bij een kop koffie
of thee en als het moet bij een glaasje limonade.
Een vrijwillige bijdrage kunt u in de bus doen
op de balie.
Pastor van de week
In noodsituaties, bediening, handoplegging en
ziekenzegen, sterven, wanneer één van de nabijheidspastores voor onze parochie niet bereikbaar is, beschikt de pastoraatsgroep over het
mobiele telefoonnummer van de pastor van de
week. U belt daarvoor het nummer van de paro-

chiewacht (zie de pagina Parochie-informatie);
zie ook info op website ztitusbrandsmaparochie.
Paasnachtwake Rhenen
Geachte medeparochianen, jong en oud: graag
willen wij, de geloofsgemeenschap op de locatie
Rhenen, het volgende onder uw aandacht
brengen.
Pasen 2012 is wat ons betreft een nieuw
startpunt. In deze meest bijzondere nacht van
het jaar, willen wij aan alle gelovigen, maar zeer
zeker ook aan alle jongeren van het parochieverband de gelegenheid bieden om gezamenlijk
door het donker naar het licht, samen te waken
rond het verhaal van de opstanding. Zoals ook
zijn leerlingen met Hem moesten waken zo
willen wij samen met anderen een nacht waken.
Globaal komt de paasnachtwake er als volgt uit
te zien. De wake begint na de viering van 22.00
uur op de zaterdag voor Pasen (7 april).
Gedurende deze wake volgt er ieder heel uur,
om 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 en 5.00 uur een
gebedsmoment. Deze gebedsmomenten zijn erg
kort en duren niet langer dan 15 minuten.
Gedurende de nacht willen wij van
gebedsmoment
tot
gebedsmoment
een
gevarieerd programma aanbieden dat in het
teken staat van het thema.
De nacht sluiten wij met elkaar af met een
dageraadsviering tijdens het ochtendgloren.
Naar het zich nu laat aanzien zal deze viering
om 6.00 uur ’s morgens zijn. Na de dageraadsviering wordt de nacht besloten met een
gezamenlijk ontbijt.
Tot aan Pasen zullen wij u via uw eigen
contactblad en via de site van Titus Brandsma
op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
De deelraad liturgie, Parochie Zalige Titus
Brandsma, Locatie Rhenen
De vieringen in de Goede Week
De vieringen in de Goede Week zijn een
hoogtepunt in het leven van iedere gelovige.
Wij vieren het mysterie van de zelfgave van
Jezus Christus door de dood aan het kruis en
door de gave van de Eucharistie aan zijn
vrienden. Witte Donderdag en Goede Vrijdag
zijn daarom wezenlijk met elkaar verbonden en
worden voortgezet in Pasen, waar we vieren dat
God Jezus uit de dood heeft opgewekt en
daardoor ons voor het Leven behoudt. De
Paaswake is liturgisch de sterkste verbeelding
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uit de parochie
van dit hoogtepunt. Deze vieringen hebben alle
een eigen sterke zeggingskracht, met indrukwekkende lezingen en rijke symboliek. Terecht
worden de hoofdvieringen bij elkaar het
Triduum Sacrum genoemd, een ‘heilige driedaagse’. Dat vraagt dan ook om waardige
vieringen waaraan zo veel mogelijk mensen uit
onze geloofsgemeenschappen kunnen deelnemen.
In februari 2011 kwam er vanuit het Bisdom een
pastoraal-liturgisch beleidsplan. Daarin ging de
aandacht vooral uit naar de oprichting van
Eucharistische Centra en naar de viering van de
Goede Week. Er is al veel over dit beleidsplan
gezegd en geschreven. Het parochiebestuur
wijdde er op 8 maart een parochiële hoorzitting
aan.
Wat betreft de Goede Week wordt in dit plan
gepleit voor een concentratie van vieringen.
Verder mogen er op Witte Donderdag en
Paaszaterdag geen Woord- en Communievieringen en oecumenische vieringen gehouden
worden. De reden hiervoor is dat de instelling
van de Eucharistie en de opstanding van de
Heer gevierd dienen te worden met de
Eucharistie, zoals dat in de traditie steeds is
gebeurd. Voor Paaszondag wordt deze beperking niet gemaakt. Dit geeft een beperking
aan de mogelijkheden, welke we gewend zijn en
waren. Duidelijk is dat we op Witte Donderdag
en Paaszaterdag niet meer in 10 kerken
vieringen kunnen aanbieden, als we daarvoor
een priester moeten inschakelen.
Als uitwerking van het pastoraal-liturgisch
beleidsplan, hebben het pastoraal team en
parochiebestuur besloten dat er op Witte
Donderdag en Paaszaterdag op vijf plekken in
onze parochie vieringen (met Eucharistie)
gehouden zullen worden, waarbij naast een
priester een pastoraal werker van het team
voorgaat. De vieringen van Goede Vrijdag
kunnen in principe overal doorgaan; er kunnen
behalve de pastores ook parochiële voorgangers
in voorgaan.
Het Paastriduum zal in zijn geheel gevierd
worden in Wageningen, dat het Eucharistisch
Centrum van onze parochie is. Daarnaast zullen
er op Witte Donderdag en Paaszaterdag
gezamenlijke vieringen gehouden worden in
vier clusters van kerken bij elkaar in de buurt, te
weten:
6

• Oosterbeek en Doorwerth
• Heelsum en Renkum
• Rhenen en Veenendaal
• Ede, Antonius/Goede Herder, en Bennekom.
De Witte Donderdagviering zal dan in de ene
kerk zijn en de Paaswake in de andere kerk. De
Goede Vrijdagviering en de viering op
Paaszondag kunnen in de eigen kerken worden
gehouden. De vertegenwoordigers van de
gemeenschappen hebben hierover al afspraken
met elkaar gemaakt.
Bij deze clustering is het erg belangrijk dat ook
de bezoekende geloofsgemeenschap zich kan
herkennen in de aangeboden vieringen.
Hierover zal dan ook goede afstemming plaatsvinden. In iedere geloofsgemeenschap wordt
bekeken hoe gezamenlijke deelname het best
gestimuleerd kan worden bv. door afspraken te
maken over vervoer. Eveneens zijn er waar
mogelijk na de vieringen ontmoetingsmomenten.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat niet
iedereen gelukkig is dat niet alle vieringen in de
Goede Week in de eigen kerk kunnen
plaatsvinden en dat verschillende mensen dit als
een groot verlies ervaren. We hopen echter dat
het lukt goed bezochte en vooral inspirerende
vieringen te creëren. Over de concrete
uitwerking hopen wij u in het volgende nummer
te informeren.
Het pastoraal team en parochiebestuur
Nieuwjaarstoespraak voorzitter
Beste Mensen,
2011 ligt achter ons. Voor onze geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina was 2011 een
redelijk normaal jaar. Er is, ook nu weer, door
enorm veel vrijwilligers veel inzet geleverd.
Elke zondag hadden wij weer mooie vieringen.
Bij elke viering zijn steeds weer veel mensen
betrokken. De koren, de liturgische werkgroep,
de voorganger, de lector, de koster, de
schoonmaak, het versieren van de kerk, het
zetten van de koffie, de rijdienst voor het
brengen van de minder validen onder ons, en nu, met de advent, Kerst en jaarwisseling,- de
kerststal, de Kom in de Kring, de collectanten,
en ga zo maar door. Deze vieringen, elk week,
leveren de rode draad voor wat wij zijn als
geloofsgemeenschap. Voor elkaar en met elkaar
om te merken dat God in ons midden is.

uit de parochie
Naast deze vieringen werd de tuin goed
onderhouden, werden naast de kerk, de zaaltjes
steeds schoongemaakt, werden zieken bezocht,
kwam er elke maand een parochieblad met
goede artikelen en waren er bijeenkomsten om
zaken af te stemmen met betrekking tot de
liturgie, de catechese, de diaconie en was er
natuurlijk het pastorale en het bestuurswerk.
Behalve deze activiteiten was er een aantal
bijzondere. In het afgelopen jaar is een begin
gemaakt met het proces tot aanpassing van de
parochie- en/ of torenzaal. Wij hebben een
nieuwe website. Heeft U hem al gezien? Ik vind
dit een hele mooie en professionele website.
Deze website is gemaakt door Henny de Nijs
met steun van Jos Jansen en Timo Harmsen.
Daarnaast heeft Jos het nieuwsblad ‘Katholiek
Bennekom Nieuws’ gelanceerd. Verspreiding is
via de e-mail. Een heel mooi initiatief en heel
belangrijk voor snelle en goede communicatie.
Het raamwerk Liturgie Bennekom ligt er. Wij
hadden op 31 mei een goede open parochievergadering met Jack Peerlings van het Titus
Brandsma bestuur als spreker en daarna een
inventarisatie van de wensen voor de aanpassing
van de zaaltjes. Deze avond werd door iedereen
goed gewaardeerd. Zo was er op 29 november
de lezing door de emeritus deken van Utrecht
Theo de Wit. Er waren meer dan 70 mensen
aanwezig! Op liturgisch vlak werd nagedacht
over de invulling van de zogenoemde derde
zondag. Als Bennekom houden wij vast aan de
huidige aanvangstijden. De vieringen zijn een
wekelijks anker voor veel mensen. De derde
zondag zal door ons als gemeenschap ingevuld
worden met goedkeuring door het team van
pastores.
Belangrijk bij al die activiteiten is dat het ons
bindt en dat er ruimte is voor eigen creativiteit.
Mooie voorbeelden van creativiteit zijn de
genoemde website, de nieuwsbrief, het invullen
van de derde zondag, maar ook de kerststal.
Koos van der Zalm heeft er een hele mooie
kerststal van gemaakt, geïnspireerd op de
Napolitaanse kerstgroep.
Naast al dit mooie, waren er ook ontwikkelingen in onze kerk die ons zorgen baren en het
risico in zich hebben dat dit alle energie gaat
vragen, terwijl het mooie dan niet meer aan bod
komt. In februari stuurde de bisschop een
nieuwe pastoraal-liturgische nota. Deze nota
leidde en leidt nog steeds tot onrust. U heeft er

over kunnen lezen in ons parochieblad of op de
website. Vervolgens was er de presentatie van
het rapport van de commissie Deetman n.a.v.
seksueel misbruik in de katholiek kerk. Deze
ontwikkelingen zullen ook het komende jaar de
aandacht vragen van met name de gezagsdragers en ook de bestuurders.
Er was ook verdriet voor een aantal van U: een
dierbare is heengegaan en ik hoop dat U steun
en troost heb kunnen vinden in onze geloofsgemeenschap.
Wat staat er te gebeuren voor 2012. Allereerst
zal het proces voor de aanpassing van de
zaaltjes de tweede fase ingaan. Dit is het maken
van plannen. Wij hopen die voor de zomer of
net na de zomer met U te kunnen delen. Verder
zal de ‘derde zondag’ ingevuld worden met
Laudevieringen, een Mariaviering en een
Taizeviering. De witte donderdag en de
paaswake zal met de geloofsgemeenschappen in
Ede ingevuld worden. Dit is een vervolg op de
nota van de Bisschop van februari 2011.
Belangrijker is de vraag hoe het verder gaat met
onze kerk na het rapport van de commissie
Deetman. Het is aan onze gezagsdragers om
daar invulling aan te geven en ik hoop dat er
verder gekeken wordt dan het rapport mogelijk
aangeeft. Belangrijk in die discussie is de mens
‘an sich’. Hoe komt het dat dingen gebeuren
zoals ze gebeuren en waar wordt dat door
gedreven. Timo Harmsen gaf al een aanzet in de
laatste nieuwsbrief.
Een wat doen wij als geloofsgemeenschap? De
uitkomsten in 2010 van de werkgroep identiteit
geeft veel uitsluitsel. Ik wil daarbij graag citeren
uit ons parochieblad van december j.l., uit het
artikel ‘Kerk in onze dagen’ door Timo
Harmsen, dat een samenvatting is van de lezing
door Theo de Wit. Ik citeer: “We staan op een
goudmijn: We hebben een kostbaar boek vol
verhalen over God en de mensen, symbolen,
rituelen, liederen gebeden, spiritualiteit; we
hebben onze verbondenheid; en een wereldkerk.
God laat zich zien in zijn schepping, in de mens
wie Hij zijn levensadem inblies. De mens met
een levensopdracht. We zien Gods gezicht in
mensen, in profeten met hun dromen die van
Hem spreken. En in een man uit Nazareth, die
zoveel op God lijkt dat ze hem Zijn Zoon
hebben genoemd. Waar ligt onze kracht? We
moeten het niet zoeken in protest tegen kerk en
7
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kerkelijke instanties en regels. Dat is
vermoeiend en onvruchtbaar. Je zoekt dan op
een terrein waar je nauwelijks invloed op hebt.
“Daar waar je staat, ligt het goud”. Zoek het op
je eigen terrein.
Essentieel is communicatie en verdieping, om
de vitaliteit van de gemeenschap te voeden.”
De sleutel ligt bij onszelf! Ik wens U allen,
namens het bestuur, het allerbeste voor dit jaar
en een zalig 2012.
Hans Wilmink
Van het parochiebestuur
Het afgelopen jaar was geen makkelijk jaar,
zelden lag de Rooms-Katholieke Kerk zo onder
vuur. Het seksueel misbruik door priesters en
religieuzen en de manier waarop daar door de
kerkleiding mee is omgegaan hebben de kerk
veel schade toegebracht. Het morele gezag van
de kerk is voor velen op zijn minst (sterk)
aangetast. Belangrijker is echter de schade die is
toegebracht aan de slachtoffers. Ik heb als
gewone gelovige plaatsvervangende schaamte,
verdriet en boosheid gevoeld. Hoe kan ik
onderdeel zijn van een kerk die dit heeft laten
gebeuren? Een kerk ook die sterk centralistisch
opereert en ons gelovigen als onmondig
behandelt.
Maar de dingen zijn zelden zwart of wit. De
kerk, dat zijn ook de honderden vrijwilligers,
pastoraalwerkers en priesters in onze parochie,
die zorgen dat er mooie vieringen zijn, dat
zieken en eenzamen worden bezocht, dat
mensen in financiële nood worden geholpen, dat
er ruimte is voor persoonlijke verdieping, dat
mensen een waardig afscheid krijgen, …
De kerk gaat alleen maar ten gronde als we dat
laten gebeuren. Laten we de handen ineen slaan
en het komende jaar onze betrokkenheid laten
blijken. Laten we de kerk meer zien als een
vereniging waar je lid van bent omdat zij jou en
anderen iets te bieden heeft en ons er voor
inzetten, ieder naar eigen kunnen, zowel
financieel als via vrijwilligerswerk. Laten we de
ruimte nemen om onze parochie zelf vorm te
geven. Als dat gebeurt dan is 2012 een goed
nieuw jaar. Zalig Nieuwjaar,
Jack Peerlings, vice-voorzitter
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Iets voor u?
Hier weer een mooi “bedankt”
en “welkom”:
Eind 2011 hebben Carla
Grashof en Karen Vermeulen
afscheid genomen van de
Kinderwoorddienst
(KWD)
groep. Meer dan 10 jaar zijn
beiden actief geweest om verhalen uit het
evangelie begrijpelijk te maken voor kinderen,
tijdens de zondagochtenddienst. Ze begonnen
bij ‘Kom in de Kring’ toen hun kinderen nog
heel klein waren, en groeiden met hen mee naar
de KWD. Tijdens de laatste vergadering gaven
Carla en Karen allebei aan dat ze het erg leuk
hebben gevonden. “Je gaat zelf de teksten ook
beter begrijpen als je probeert de boodschap
over te brengen op kinderen”, maar “nu onze
eigen kinderen bijna allemaal op de middelbare
school zitten, raak je een beetje uit de belevingswereld van de kinderen die naar de KWD
komen.” Carla en Karen we zullen jullie
creatieve en kritische inbreng missen. Dank
voor alle gezelligheid! Gelukkig is Nynke van
der Linden onze groep komen versterken.
Welkom Nynke!
De KWD groep
P.S. Mocht je interesse hebben om ook onze
KWD groep te komen versterken, dan ben je
van harte welkom (zie contactadres achterin het
parochieblad).
Andere oproepjes
hangen op mooie groene (kerst) kaartjes op het
bord. Misschien zit er iets voor u bij?
Werkgroep Attent op talent
(Marian Bolscher, Truus Appelman,
José van der Meulen, Miranda Meuwissen)
Workshop: 'Verhalen vertellen'
Kinderen zitten met rode wangen op het puntje
van hun stoel en vergeten de tijd. Het is
opmerkelijk hoe je hun aandacht vasthoudt met
een levendig verteld verhaal. Oude (bijbel-)
verhalen lijken zich in het hier en nu af te spelen
en waren nog nooit zo spannend. Boeiend en
vrij vertellen lijkt moeilijk, maar er zijn een
aantal tips en trucks die makkelijk aan te leren
zijn. Loskomen van het papier kun je oefenen.
Wil jij ook de lol en het effect van levendig
vertellen ontdekken? Volg dan deze workshop
en leer hoe je een onvergetelijk verhaal vertelt
aan kinderen.
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In de workshop:
leer je over de structuur en opbouw van een
verhaal
leer je technieken hoe je beeldend kunt
vertellen
oefen je met het vrij vertellen van een
verhaal
Voor wie?
Voor alle vrijwilligers van de zalige Titus
Brandsmaparochie, die verhalen vertellen
tijdens activiteiten.
Wanneer?
De workshop wordt gegeven op dinsdag 7
februari 2012 van 19:30 – 21:30 uur door
Marleen Kemink van Lava, bureau voor
jeugdwerk, opvoeding en onderwijs.
Lokatie
In het parochiecentrum van de Maria Virgo
Regina-kerk, Heelsumseweg 1, Bennekom.
Opgeven
Graag voor 31 januari bij pastor T.JurriusKunnen, tjurrius@planet.nl of bij de contactpersoon van catechese in jouw geloofsgemeenschap: Riet Kroes, kroes42@planet.nl
Alpha cursus in Renkum
In het afgelopen jaar hebben we twee keer een
Alpha cursus gehad in de Katholieke kerk van
Renkum. Ook in 2012 willen we weer graag
bezig zijn met het “opwaarderen” van ons
geloof en hopen ook dan op een goede opkomst.
Wat is een Alpha cursus? Wat houdt deze in?
In de tachtiger jaren startte Nicky Gumbel,
advocaat en één van de predikanten van een
Anglicaanse kerk in Londen, met het bespreekbaar maken van geloofswaarden. Hij vond daarvoor een toegankelijke formule; je gaat het
gesprek aan met wat er in de Bijbel staat op
conversatietoon, toetsend aan hoe jij leeft en
gelooft in de dagelijkse praktijk. Vóór er aan dit
gesprek begonnen wordt, eet je met elkaar, dan
mag het over alles gaan behalve over het geloof.
Na het eten is er een inleiding van 15 à 20
minuten, waarop men in groepjes gaat praten
over dit thema aan de hand van een aantal
vragen. Daarna afsluiting zonder terugkoppeling. De avond duurt van zeven uur tot half tien.
In het midden van de cursus - deze duurt 10
weken -, gaan we een weekend naar een abdij of
klooster om daar extra bezinningsdagen te
hebben.

Voor wie is de Alpha cursus
De Alpha cursus is bedoeld voor zowel mensen
die hun geloof weer actueel willen maken als
voor mensen die iets willen weten over het hoe
en wat ervan. Leeftijd doet er niet toe, gezindte
doet er niet toe, iedereen is welkom. Om een
indruk te geven van de thema’s noem ik enkele:
• Het christelijk geloof: saai, onwaar, achterhaald?
• Wie is Jezus?
• De Bijbel lezen: waarom en hoe?
• Bidden; waarom en hoe?
• Geneest God vandaag nog?
De avonden zijn op maandag 30 januari; 6, 13,
20, 27 februari; 5, 12, 19, 26 maart, 2 april 2012
U kunt zich opgeven, of informatie vragen bij
Marijke van Silfhout, 0317 314 987, of Jos
Oomen, 0317 318 148, of per e-mail secretari
aat@mariavanrenkum.nl. Van harte welkom!
Kerkenochtend vervolg
Hoe zou het bij de buren zijn?
Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er het afgelopen
jaar in het kader van het jaarthema ‘kennen en
gekend worden’ in de geloofsgemeenschappen
van onze Titus Brandsmaparochie kerkenochtenden verzorgd. Op zo’n zondagochtend na
de viering presenteren de 10 andere geloofsgemeenschappen zich aan de gast-geloofsgemeenschap. En bovendien worden er dan in
de gastkerk rondleidingen verzorgd. Dit is dus
de gelegenheid om uw eigen kerk of die van uw
buren te leren kennen. En om kennis te maken
met uw medeparochianen in al die andere
geloofsgemeenschappen. Dat wilt u toch niet
missen!
Omdat we intussen 8 kerken bezocht hebben,
staan er voor dit jaar nog 3 geloofsgemeenschappen op de planning. Op onderstaande data
kunt u dan ook in de genoemde kerk terecht
voor een rondleiding en om de presentaties van
de diverse andere geloofsgemeenschappen te
bewonderen. Want juist zo worden we gekend
en leren we elkaar echt kennen. Dus weer graag
tot ziens op een kerkochtend.
pastor Guido Dieteren
Zondag 29 januari 2012 in de Antonius van
Paduakerk, Stationsweg 112 te Ede.
De viering begint om 11.00 uur. De stands van
de diverse geloofsgemeenschappen zijn te
bezoeken van 12.00 uur tot 13.00 uur. De
rondleiding in de kerk begint om 12.30 uur.
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Zondag 26 februari 2012 in de St. Josephkerk,
Kamperdijklaan 2 te Heelsum.
De viering begint om 09.30 uur. De stands van
de diverse geloofsgemeenschappen zijn te
bezoeken van 10.30 uur tot 11.30 uur. De
rondleiding in de kerk begint om 11.00 uur.
Zondag 25 maart 2012 in de Gedachteniskerk,
Herenstraat 82 te Rhenen.
De viering begint om 10.15 uur. De stands van
de diverse geloofsgemeenschappen zijn te
bezoeken van 11.15 uur tot 12.15 uur. De
rondleiding in de kerk begint om 11.45 uur.
Rome reis 2012
Vanuit onze parochie gaan mensen, met een reis
van DrieTour, van 19 t/m 24 oktober naar
Rome. Deze reis is geheel verzorgd.
Inbegrepen: vliegreis met KLM incl.
belastingen en heffingen, vervoer ter plaatse, 2persoonkamer met ontbijt, diners in lokale
restaurants, alle lunches, alle excursie - en
entreegelden, fooiengeld, Nederlandssprekende
gids en kennismakingsbijeenkomst. We
verblijven in Residenza Madri Pie, een mooie
kloosteraccommodatie op het St. Pieterplein.
Alle kamers zijn voorzien van airconditioning,
telefoon en badkamer met douche en toilet. Veel
kamers hebben een balkon met uitzicht op de
binnentuin en koepel van de St. Pieter.
Afwisselend programma, o.a. bezoek St.Pieter
met z’n vele schatten van kunstenaars als
Bernini en Michelangelo, (van af de koepel hebt
u een heerlijk uitzicht over de eeuwige stad),
Vaticaans Museum, Sixtijnse kapel, op zondag
kerkdienst in de kerk der Friezen, en na de
dienst Pauselijke zegen op het plein. We
bezoeken het oude centrum met de Spaanse
trappen, het Pantheon, de Trevi fontein, en
Piazza Navona. We nemen een duik in de
historie gaan naar het Colosseum, het Forum
Romanum, en naar de basiliek St.Paulus, waar
zich het graf van de apostel bevindt. Ook
bezoeken we het ondergrondse Rome, de Crypte
van de Kapucijner broeders en de Catacomben
van St. Callistus. Als de Paus in Rome is gaan
we op audiëntie, een unieke ervaring.
Meer informatie over deze reis kunt u krijgen
bij de reisleider Gerard Diergaarde, tel: 0318
513 030. Gegarandeerd vertrek vanaf 20
personen.
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Bedevaart naar Kevelaer 2012
In 2011 gingen 4 personen te voet op bedevaart
naar Kevelaer. De ervaringen waren zo goed,
dat we u hierbij aankondigen dat we van 3 tot 7
oktober 2012 opnieuw een bedevaart naar
Kevelaer organiseren. We gaan te voet, per fiets
en met de auto, om gezamenlijk in Kevelaer aan
te komen. De tocht is devoot van aard. Onderweg zullen we af een toe een kerk of kapel
bezoeken en de overnachtingen en maaltijden
zijn sober. Het gezamenlijk meerdaags pelgrimeren heeft een bijzondere uitwerking. Je neemt
afstand van het dagelijks leven en staat daardoor
meer open voor het onverwachte wat er zo maar
op je pad komt.
Te voet (vertrek woensdag 3 Oktober)
De wandelaars vertrekken ’s ochtends 9.00 uur
op 3 oktober vanuit onze eigen Maria-bedevaartskerk van onze Titus Brandsmaparochie, nl
de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in
Renkum. Vanuit Renkum lopen we in 4 etappes
van ca. 20 km, met overnachtingen in Oosterhout, Bredeweg en Goch naar Kevelaer. In de
17e en 18e eeuw kwamen pelgrims uit West
Nederland per schip naar Wageningen en legden
van daar de laatste 80 km te voet af. Onze route
volgt van Wageningen zoveel mogelijk deze
historische route. Voor de overnachting zijn er
eenvoudige bed and breakfast adressen en
kleine hotels in de prijsklasse, variërend van
€ 20 tot € 50 per overnachting (voorlopige
schatting totaal ca. € 150). Daar komen de
warme maaltijden nog bij. De groep wandelaars,
is maximaal 10 personen groot i.v.m. de
capaciteit van de overnachtingadressen, die
natuurlijk niet ver van de route mogen liggen.
We komen zaterdag 8 oktober aan in Kevelaer
en gaan na de hoogmis op zondag weer
huiswaarts.
Met de fiets (vertrek 5 Oktober)
De fietsers vertrekken 2 dagen later, 5 oktober,
eveneens uit Renkum. Zij fietsen in twee
etappes van 50 km en overnachten in Groesbeek. Ze volgen dezelfde route tot aan Kessel.
Daarna hebben ze een andere route, omdat op
het wandelpad langs de Niers niet gefietst mag
worden. De terugreis kan gefietst worden, of
met de trein worden afgelegd. Misschien
kunnen de autorijders met een fietsrek fietsen
mee terugnemen.
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Met de auto (vertrek 6 of 7 Oktober)
Op 6 oktober, de dag dat de wandelaars en de
fietsers aankomen in Kevelaer, vertrekt de
laatste groep per auto uit Renkum, om allemaal
gelijktijdig aan te komen. Zij hebben één
overnachting in Kevelaer. Zondag 7 oktober na
de mis gaan we weer naar huis. Een andere
optie is zondag 7 oktober ’s ochtends vroeg van
huis te vertrekken en de zelfde dag terug te
rijden.
Voor de organisatie van overnachtingadressen is het nodig dat u zich voor 1 juli
opgeeft bij Charlotte Kamp (charlottekamp
@ziggo.nl , 0318 511 574) of bij Henk Koop
(hgjmkoop@ziggo.nl , 0318 520 074).

Ik doe mee aan de bedevaart naar Kevelaer:
naam:
telefoonnummer:
e-mailadres:
o te voet
o met de fiets
o met de auto
Als autorijder met een fietsrek kan ik ….
fietsen mee terugnemen.
Als autorijder heb ik …. plaatsen over om
wandelaars of fietsers mee terug te nemen.

_____________________UIT KERK EN SAMENLEVING _____________________________

Katholiek Vrouwengilde
Voor eenieder de allerbeste wensen van ons
bestuur voor 2012. Was u ook zo verguld met
de mooie kerstkaart van onze parochie, door
Koos v.d. Zalm van de kerststal in Bennekom
gemaakt? Dat is een “bewaarkaart”.
Wat er intussen gebeurde
Maandag 19 december. Zo’n 70 dames komen
deze avond in de Broek-Akker, om Kerst te
vieren. We begonnen met een kaars op te steken
en An Jeuken hierbij te herdenken die nog maar
net uit ons midden is weggevallen. De kaars
heeft als symbool de hele avond in ons midden
gestaan. Dit keer heeft wijk 6 de avond
georganiseerd. Bij binnenkomst krijgen we een
schitterend programmaboekje, met op de
omslag afbeeldingen van het “Beneden Rijns”
retabel, ofwel altaarstuk uit 1410, nu in het bezit
van het Catharijne Convent. Over dit afgebeelde
drieluik zal vanavond ons wat verteld worden,
in het bijzonder over de delen, die gaan over de
verkondiging van de engel aan Maria, over het
bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, over
de geboorte zelf en over de herders en de
aanbidding van de drie koningen. Maar eerst
vertelt Nannie Heemskerk ons een bevlogen

verhaal over het Weihnachts Oratorium van
Bach en ze laat ons de drie paukenslagen horen
waarmee het begint. Ze inspireert ons met haar
uitleg en er gaan vast mensen thuis nog eens iets
anders luisteren. We zingen zelf, onder muzikale begeleiding van Marlise Peters op dwarsfluit en Wendy Beukema op piano. Prachtig!
Ria van de Beek leest ons het Lucas evangelie
voor: Luc. 2 vers 1-20. En tot ieders verrassing
komt Ben Piepers, die ons veel vertelt over wat
er allemaal te ontdekken valt aan symboliek in
het Nederrijnse drieluik. Hij toont ons lijnen
binnen de schilderingen en verklaart de
symboliek van bloemen, kleuren, lijnen en
figuren. Op het schilderij van de “visitatie” zien
wij Maria en nicht Elisabeth beide met een
kindje in de buik afgebeeld, waarbij het
Johannes baby’tje in de buik al knielt voor het
Jezuskind in de buik van Maria, dat een
zegenend gebaar maakt. Paus Gregorius vond
het heel belangrijk, dat er afbeeldingen gemaakt
werden van de evangeliën, voor mensen die niet
konden lezen. God is mens geworden heeft een
gezicht gekregen en mag afgebeeld worden. Ben
Piepers toont ons andere schilderingen
geïnspireerd op het Lucas evangelie. En zoals
Maria het woord Gods via haar oren en hart
ontvangt en deze bij haar vlees en bloed
worden, zo kan in ons ook het Christus mysterie
geboren worden en vorm gegeven worden. Ben
blijft nog met allerlei bekenden napraten en met
z’n allen genieten we van heerlijke hartige
hapjes en een drankje. Dank wijk 6! En als klap
op de vuurpijl krijgt iedereen bij het naar huis
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gaan een kaars met een prachtig zelf bekleed
luciferdoosje. Wat een werk, heel lief en mooi.
Natuurlijk zorgde Rie Busser weer geweldig
voor al onze drankjes. Zo was Kerst heel mooi
ingeleid.
Wat er te gebeuren staat
Maandag 30 januari 2012: bridgedrive ten
bate van Melania. In de zaaltjes bij onze
Bennekomse kerk, Heelsumseweg 3. Aanvang
19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Per paar
wordt een bijdrage van € 12 gevraagd. Zie ook
het parochieblad van Kerstmis 2011; aanmelden
bij Marialda Kuin, 0318 610 078, kuin40@
zonnet.nl, of Ine Nelissen, 0318 413 455,
inenelissen@chello.nl
Maandag 6 februari 2012: creatieve middag,
startend om 14.00 uur met koffie/thee in de
parochiezaal; aanvang 14.30 uur, koffie en thee
staan om 14.00 uur klaar. Wilt zelf een schaartje, een naald en wat licht en donker garen
meenemen, bij voorbaat dank.
Donderdag 16 februari 2012: Verdiepingsochtend, samen met de dames van Wageningen
en Veenendaal. Kosten voor de lunch € 2.50.
Aanvang 10.00 uur, in onze parochiezaal
Bennekom, open om 9.30 uur.
Mocht u per ongeluk vergeten zijn de contributie à € 30 te betalen, dit kan dan op
rekening van ING 2993809 ten name van
Katholiek Vrouwengilde te Bennekom.
Vriendelijk dank namens de penningmeester.
Namens het bestuur, Gea Kleipool, voorzitter
Bridgedrive ten bate van Melania
Deze bridgedrive wordt georganiseerd door de
leden van het KVG Bennekom. Als datum voor
deze drive is gekozen maandag 30 januari 2012
en als plaats de beide zaaltjes van de RK Kerk
aan de Heelsumseweg 3 in Bennekom. De
wedstrijd begint om 19.30 uur (zaal open om
19.00 uur). Per paar wordt een bijdrage
gevraagd van € 12.

De werkgroep Melania steunt kleine projecten
in de derde wereld. De opbrengst van deze drive
komt rechtstreeks ten goede aan deze projecten.
Informatie over de projecten wordt voor de
aanvang van de wedstrijd gegeven.
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In de twee zalen is ruimte voor 28 paren. Naast
KVG-leden zijn ook introducés van harte
welkom. Voor aanmelden en informatie kunt u
contact opnemen met: Marialda Kuin, 0318
610 078, e-mail: kuin40@zonnet.nl; of Ine
Nelissen, 0318 413 455, e-mail: inenelissen@
chello.nl.
Ontmoetingsdag 'nieuwe katholieken'
“Nu ben ik katholiek, wat nu?” is het thema van
de diocesane ontmoetingsdag voor ‘nieuwe
katholieken’ én voor hen die opname in de
katholieke kerk overwegen. De themadag wordt
4 februari 2012 georganiseerd op Diocesaan
Dienstencentrum Dijnselburg, Amersfoortseweg
10 te Zeist. Het programma begint om 10.30
uur; na inleidingen van Nieuwe Katholieken en
Aartsbisschop W.J. Eijk volgt een programma
met gespreksronden. Om 15.30 uur wordt de
dag afgesloten met een korte vesperdienst. Deze
dag is eveneens een impulsdag voor begeleiders
van catechumenen o.l.v. Chris ’t Mannetje.
Informatie is verkrijgbaar bij de Diocesane
Werkgroep Catechumenaat p/a Vrijheid 10,
1231 TM Loosdrecht, 0355 827 930. Opgave bij
voorkeur per e-mail: catechumenaat@planet.nl
Alleen - maar Samen
Alleen- maar Samen biedt alleenstaande
senioren (55+) in Ede de mogelijkheid om
samen activiteiten te ondernemen. Ook senioren
die er alleen op uit trekken, doordat de partner
bedlegerig is of andere hobby's heeft, kunnen
aansluiten.
In de plaatselijke kranten worden al verschillende activiteiten aangekondigd. Hierbij kunt u
denken aan georganiseerde natuurwandelingen,
tentoonstellingen in musea, theatervoorstellingen, fietstochten etc. Alleen - maar Samen zet
deze activiteiten in een online agenda en leden
kunnen dan reageren als ze aan iets deel willen
nemen.
Als u vooraf weet dat er meer alleenstaanden
naar deze activiteit gaan of ter plekke mensen
ontmoet bij het verzamelpunt, maakt dit de
drempel minder hoog om deel te nemen.
Hierdoor ontstaat er een vriendengroep om op
terug te vallen en krijgt u het gevoel dat u er
minder alleen voor staat.
Gratis lid worden
U kunt kosteloos lid worden van Alleen – maar
Samen via onze pagina op Facebook. Door

uit kerk en samenleving
gebruik te maken van deze bestaande
netwerksite kunnen we eenvoudig en goedkoop
een vriendengroep opzetten en leden uitnodigen
voor een activiteit. Ook kunnen onze leden
gemakkelijk onderling contact zoeken, reageren

op berichtjes en aangeven of ze deel willen
nemen aan een geplande activiteit. Meer
informatie: http://www.alleenmaarsamen.nl/
Angelique Dijkers

________________________________ FORUM_________________________________
Agnosten zijn wij allemaal
In een persbericht van 16 december 2011 van
het Sociaal en Cultureel Planbureau ter gelegenheid van de verschijning van het boek van Prof.
dr. J.(Joep) J. M. de Hart “Maak het nieuw!
Over de religieuze ontwikkelingen en de positie
van de kerken: een persoonlijke geschiedenis”
lees ik het volgende:
• De belangrijkste religieuze ontwikkelingen van
de afgelopen decennia zijn: de ontkerkelijking, de
opkomst van migrantenreligies, en de verbreiding
van sterk individueel beleefde opvattingen over
spiritualiteit.
• Onder de bevolking is een nieuwe opvatting van
religie aan het ontstaan, die een breuk betekent
met de in de vorige eeuw lang dominante visie.
• De ontkerkelijking zal op termijn belangrijke
gevolgen hebben voor de rol van de kerken als
bron van sociaal kapitaal en gemeenschapszin.
• Als de kerken de ambitie hebben moderne
Nederlanders aan te spreken, dan zullen zij op
een aantal punten zelf moeten veranderen.

We hebben geen moeite deze punten in ons
eigen denken te herkennen en ook het leven van
onze lokale geloofsgemeenschap is sterk
onderworpen aan de invloed van deze
ontwikkelingen. In de viering op nieuwjaarsmorgen gaven wij daarvan uiting in het bidden
van ons Credo: “Ik wil blijven geloven in een
kerk / die haar deuren wijd open zet, / waar
ieder welkom is / en niemand buitengesloten
wordt. / die geen onderscheid maakt / tussen
man en vrouw / […..] die haar eigen grenzen
overschrijdt / en een Tafel bereidt voor allen /
die zich tot Jezus Christus bekennen / die het
Woord van God in dialoog belijdt / [….] die niet
heerst maar dient / [….] die haar crisis te boven
komt / en blijft getuigen van hoop / die in haar
leeft. Amen.”
De ontkerkelijking – wat een ander woord is
voor kerkverlating – houdt verband met de
verbreiding van sterk individueel beleefde
opvattingen over spiritualiteit, wat er toe leidt
dat mensen er geen behoefte meer aan hebben
hun geloof in kerkverband te belijden. Maar dat

wil nog niet zeggen dat de christelijke
boodschap niet langer de grondslag van hun
cultuur en hun moraal is. Zodra dat wel het
geval is spreken we van ontkerstening. Zelfs in
een ontkerstende of ontkerstenende samenleving
zal de christelijke boodschap door zijn
universele betekenis in de cultuur en de moraal
blijven doorklinken, ook al wordt die niet als
zodanig gekend of erkend, of zelfs niet eens
meer als zodanig herkend. In een samenleving
die in een proces van ontkerstening verkeert, zal
op den duur de inspirerende kracht van de
christelijke boodschap verdwijnen. Wat zal de
samenleving dan nog bijeenhouden? Kerken
zullen hun rol in de samenleving moeten blijven
spelen. En mij beperkend tot de rooms
katholieke kerk: om die rol te kunnen spelen is
zij – en dat al meer dan een halve eeuw dringend aan een verandering toe.
Sinds onheuglijke tijden dat de mens zich
vragen stelt, - waar komen we vandaan, waar
gaan we naar toe - is het bestaan van een andere
wereld, een goddelijke wereld, die naar believen
in onze wereld ingrijpt, een vanzelfsprekendheid geweest. Maar sedert het begin van de
twintigste eeuw “waarin zich een explosie van
kennis voordeed die het wetenschappelijk
universum deed uitdijen tot een formaat dat het
bevattingsvermogen van een enkel persoon ver
overstijgt” i), is die vanzelfsprekendheid definitief uit ons denken verdwenen. In dit nieuwe
gedachtegoed is geen plaats meer voor de
zekerheden van het oude gedachtegoed. Of, om
het geleerd te zeggen: van het oude paradigma
zijn we bezig over te gaan naar het nieuwe
paradigma. Ook ons religieuze denken wordt
daardoor in beslissende mate beïnvloed.
In geloof en wetenschap staat centraal de vraag
naar de zin van het leven. “De liefde, altijd de
liefde”, zegt Antoine Bodar, ”Daarin staan de
gelovige en de humanist dicht bij elkaar: in het
opkomen voor de waardigheid van de mens.” ii)
De liefde die alles te boven gaat en de dood
vermag te overwinnen. Dat is de kern van de
13

forum
Bijbelse boodschap en de troost en de vreugde
van het geloof. Dichter bij de waarheid kunnen
we niet komen. Maar zekerheid? Voor als we
voor de laatste maal onze ogen sluiten, hopen
we op een eeuwig leven in een hiernamaals
waarvan we ons geen voorstelling kunnen
maken. Maar als het zo zou zijn dat ons niets
meer rest, zal het ons niet teleurstellen; we
zullen het niet eens weten.
Timo Harmsen, 3 januari 2012
i

) Zie Robbert Dijkgraaf in NRC Weekend Wetenschap
pag. 6 van zaterdag 31 december 2011 & zondag 1 januari
2012
ii
) Zie Antoine Bodar in NRC Handelsblad Media pag. 36
van vrijdag 23 december 2011

Orthodox
Aanleiding voor dit artikel zijn enkele
uitspraken van bisschop De Korte in Trouw van
30 november 2011. Naar mijn mening raken
deze uitspraken de kern van de huidige clericale
problematiek. De eerste uitspraak is: Als wij in
de kerk hetzelfde zeggen als wat daarbuiten
wordt gezegd, verliezen wij ons bestaansrecht.
Hier wordt een uitspraak aangehaald van de
inmiddels van radio en televisie bekende
hulpbisschop Mutsaerts die in de Volkskrant
heeft gezegd dat hij voor “een kleine kerk is die
tegen de tijdgeest ingaat”. De orthodoxie heeft
de toekomst zegt ook De Korte. Hij legt dit uit
door middel van de betekenis van dat woord,
namelijk “oprechte eredienst”. De Kerk moet
open, gastvrij en orthodox zijn. Dat is haar
identiteit. Tot zover enkele uitspraken uit dit
krantenartikel.
Volgens mij komt hier een heel oud probleem
om de hoek kijken.. Enerzijds is de Kerk “niet
van deze wereld” maar anderzijds wil ze ook
midden in die wereld staan. Ze moet niet
hetzelfde zeggen als wat er buiten gezegd wordt
en toch verstaanbaar zijn. Daarom klopt ook wat
Mutsaerts zegt; de Kerk is immers in haar hele
geschiedenis steeds tegen de tijdgeest ingegaan?
Ze is 2000 jaar geleden, in een feodale en
ondemocratische wereld, democratisch begonnen met gekozen voorgangers. Terwijl de
“wereld” steeds democratischer werd, werd de
Kerk steeds autoritairder met als hoogtepunt van
deze ontwikkeling de “onfeilbaarheid” van de
paus in 1870. De wereld bewoog zich van rechts
naar links, de kerk van links naar rechts. De
Korte zegt overigens het met de uitspraak van
Mutsaerts niet eens te zijn. Hij gelooft niet in
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een “heilige-restkerk”; dat is helemaal niet
katholiek. Jezus is er immers niet alleen voor de
leerlingen maar ook voor de “schare”.
We hebben de laatste jaren een reeks
onverkwikkelijke incidenten meegemaakt op
kerkelijk gebied. Het kost moeite om die te zien
in het perspectief van het begrip orthodoxie.
Maar wellicht moeten we dit begrip een eerlijke
kans bieden. Waarschijnlijk zijn de meeste
mensen echter niet op de hoogte van de
bovenvermelde betekenis van het woord
“orthodox”. Het heeft nu eenmaal de betekenis
van conservatief, star in de leer. Maar wanneer
het werkelijk betekent dat de Kerk per definitie
staat voor openheid en eerlijk probeert om
tegelijk IN wereld te staan zonder VAN de
wereld te zijn, dan verdient dat ons respect.
Maar het gedrag van pastoors die de communie
of een katholieke begrafenis weigeren,
verdienen dat respect niet. Evenmin als op
regeltjes gebaseerd bisschoppelijk beleid dat
stiekem probeert om de besluiten van het
Tweede Vaticaans Concilie terug te draaien.
Orthodoxie mag geen vlag zijn die dit
reactionaire streven dekt. Ook in een echt
orthodoxe kerk zouden barmhartigheid,
waarheid en liefde voorop moeten staan.
Eigenlijk heeft het woord orthodox namelijk
twee betekenissen. Orthus kan zowel recht
omhoog als recht vooruit betekenen. Of beter:
staand of bewegend. Of nog beter: conservatief
of progressief. Alles overziend, lijkt het mij toch
duidelijker om de term “orthodox” in de
huidige, meest verstane betekenis, namelijk die
van ‘intolerant, behoudend en gesloten’ te
blijven bezigen. Je kunt woorden niet zomaar
een andere betekenis geven. Dat geeft allerlei
misverstanden. Verzin anders een nieuw woord;
dat is bovendien creatiever en eerlijker. Wat
dacht U van “Katholiek”?
Koos van der Zalm
Kevin
Pas geleden was ik aan het eind van een middag
in de merendero bezig om de zaal schoon te
vegen. Het was half zes geweest, de kinderen
waren al vertrokken, de vrouwen wasten af in de
keuken. Opeens verschenen er drie jongens die
nog melk wilden drinken. Een van hen kende ik
goed, een ondeugende maar aardige jongen, die
vlak bij mij om de hoek woont. De andere twee
herkende ik niet, maar dat gebeurt wel vaker. Er
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komen zoveel kinderen dat het ons moeite kost
om ze allemaal uit elkaar te houden, laat staan
bij naam te kennen. Een van de onbekenden had
een vervelende uitstraling. Hij gedroeg zich als
de leider van het groepje en eiste onmiddellijk
brood en melk. Ik reageerde terughoudend,
maar zorgde ervoor dat ze kregen van wat ons
nog restte. Ondertussen was ik klaar met vegen
en liep even weg om de bezem op te bergen.
Toen ik terug wilde naar de zaal, liepen de
jongens al het hek uit. “O ja,” zei
de vervelende jongen met een
valse grijns, terwijl hij zich nog
even omdraaide, “er is wat melk
omgevallen.” In de zaal bleek dat
ze de drie bekers over de volle
lengte van de zaal over de grond
hadden gegoten. Ik kreeg er de
pest in, maar zocht emmer en
dweil en maakte de vloer weer
schoon. Ondertussen hoorde ik
enkele stenen op het dak roffelen.
Dat waren ongetwijfeld dezelfde
knullen. Ik besloot deze hernieuwde roep om
aandacht te negeren.
Maar tot mijn verbazing verscheen de
vervelende jongen enkele minuten later weer bij
het hek. In de klimop ernaast zat een vogelnest
en dat had hij ontdekt. Hij was bezig om de
eitjes eruit te vissen en op de grond te gooien. Ik
voelde drift opkomen, hield me in, maar besloot
er deze keer wel op af te stappen. “Houd daar
mee op,” zei ik. Eerst deed hij of hij niets
hoorde, daarna begon hij tegen een muur te
plassen. Zijn kameraden stonden er wat lacherig
bij. “Nu moet je goed luisteren,” zette ik door.
Ik vroeg hoe hij heette, en enigszins tot mijn
verbazing zei hij zijn naam, Kevin. “Kevin,” zei
ik, “in de merendero hebben we de gelegenheid
om met elkaar een gezellig kwartiertje door te
brengen. Maar vandaag was het helemaal niet
gezellig. Je hebt me alleen maar aanleiding
gegeven om boos op je te worden. Ik vind het
vervelend om boos te worden en jij vindt het
vervelend dat ik jou op je kop geef. Kom de
volgende keer terug en gedraag je zo dat we het
leuk hebben.”
Luisterde Kevin? Hij deed zijn best om te laten
lijken van niet. Ik had het gevoel tegen een stuk
hout te praten en liet het er verder maar bij. De
drie jongens gingen er vandoor.

De week erop in de merendero waren we nog
aan het voorbereiden toen er al een stel jongens
aankwamen, onder hen Kevin. Toevallig waren
we met genoeg medewerkers en kon ik de tijd
nemen om met hen te gaan kletsen. Natuurlijk
lette ik speciaal op Kevin en betrok hem
nadrukkelijk bij het gesprek. Hij bleek
toegankelijk, maar was wel erg ongezeglijk,
want ik moest hem tot drie keer toe weghalen
van een plek waar de jongens niet mogen
komen. Toen de melk bijna klaar
was, vroeg ik ze me te helpen met
het klaarzetten van de stoelen.
Allemaal deden ze mee, ze
vochten zelfs letterlijk om de
stoelen. Kevin verkocht een
flinke tik aan een ander, er
ontstond
onmiddellijk
een
opstootje.
Ik
haalde
de
vechtenden uit elkaar. De andere
jongen begon me uit te leggen
wat er gebeurd was, Kevin zat
helemaal opgesloten in zijn
woede. Gelukkig was de ruzie gemakkelijk
gesust. We schonken de melk en alles verliep
verder rustig.
Het wonder gebeurde de volgende dag. Ik kwam
Kevin op straat tegen, samen met enkele
vriendjes. Hij straalde toen hij me zag, liep naar
me toe en begon gezellig tegen me te kletsen.
Was dit dezelfde jongen als die me een week
geleden zo vals toegegrijnsd had? Nu zag ik dat
hij inderdaad niet meer dan tien jaar oud was,
nog een kind, niet alleen maar een onuitstaanbaar schoffie. Opeens vond ik hem aardig.
Marc van der Post

Voor de website van Marc van der Post: kijk op
p.2 of klik op onderstaand plaatje:
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__________________________ PAROCHIE 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

en www.jongtitus.nl.
Pastoraal team en profilering
Diaconie:
J.A.T.M.(Hans) Lucassen
J.H.M. (Hans) Lammers
Catechese: H.W.M. (Henri) ten Have, pastoor
C.J.M.(Toos) Jurrius-Kunnen
Liturgie:
J.G.M.(Jan) Olimulder
Kerkopbouw: G.H.J.V.(Guido) Dieteren
Y.J.(Yuri) Saris
Maria Virgo Regina kerk
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom
internet: www.rkkerkbennekom.nl
Locatieraad
Hans Wilmink (voorzitter), tel. 0318 413 049
Rita van Doesum-Karsten (secretaris)
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl
tel. 0318 418 025
Arend Jan Nell, (penningmeester)
tel. 0318 430 988
José van der Meulen, tel. 0318 430 455
Truus Appelman, tel. 0318 414 943
Miranda Meuwissen, tel. 0318 420 497
Pastoraatsgroep
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237
Ruud van der Linden, tel. 0318 419 340
Marianne Thie, tel. 0318 414558
Marialda Kuin, tel. 0318 610 078
Commissie van financiën en beheer
Arend Jan Nell (penningmeester), tel. 0318 430 988
Bankrek. algemeen: 30.70.22.250; Bankrek.
kerkbijdragen: 15.34.62.043, t.n.v. Par. Z. Titus
Brandsma, t.b.v. Maria Virgo Regina Bennekom.
Ledenadministratie
Klaas van der Meulen,
Korenlaan 32A, tel. 0318 430 455
Parochiewacht
Maandag t/m vrijdag 10.30-11.30 uur
Torenzaal, Heelsumseweg 1, tel. 0318 414 896
Daarbuiten informatie via antwoordapparaat.
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Koster Ceremoniaris
Riet van der Linden
Groenestraat 27, tel. 0318 416 846
Contact nabestaanden
Nettie Oegema, Bereklauw 73; tel.: 0318 419 227
Contactpersoon dopen
Marian Bolscher, Berkenlaan 18; tel 0318 417 237
Wijkvertegenwoordiging
Marian Bolscher, Berkenlaan 18, tel. 0318 417 237
Caritas
Dominique de Voort
Breehoven 13, tel. 0318 416 265
Contact Kerk, Milieu en Samenleving
Truus Appelman, tel. 0318 414 943
Contact Raad van Kerken
Hans Westendorp, Alexanderweg 1,
tel.: 0318 418 465
Agenda torenzaal en kerkzaal
Ton Gommers-Smits,
Honingklaver 2, tel. 0318 414 374
Koren
Gemengd Koor: Antoon Appelman
Vossenweg 57, tel. 0318 414 943
ARSIS: Peter Wijngaard
Hof van Putten 11, tel. 0318 417 670
Kinderkoor: Gertie Savelkoul
Julianalaan 10, tel. 0318 575 965
Dameskoor: Nardie Breteler-klein Breteler
Grintweg 303, tel. 0317 415 588
Schola cantorum: Klaas Postma,
Selterskampweg 23, tel. 0318 415 813
Werkgroep peuter en kleuter/kerk
Angelique Zandstra, Algemeer 27, tel. 0318 418 992
Werkgroep kinderwoorddienst
Carla Grashof, Schuurhoven 23, tel. 0318 413 525
Werkgroep gezinsviering
Arno de Bruin, Boerenbond 22, tel. 0318 414 097
Werkgroep 1e communie
Christianne Marcelis-van Acker
Vossenweg 37, tel 0318 418 347
Werkgroep jongerencatechese
Hermine Wilmink, Harnsesteeg 3, tel. 0318 413 049
Bezoekgroep
Bets Oostrom, Haldereng 17, tel. 0318 416 118
Basisschool St. Alexander
Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340
In verband met het op de school geldende
toelatingsbeleid kinderen erg vroeg opgeven
Katholiek Vrouwen Gilde
Gea Kleipool-van de Goor

Bosmeesterskamp 2B, tel. 0318 431 810

