
            Wageningen, 26 februari 2014 

Beste medeparochianen, 
 

Voor u ligt helaas niet het eerste nummer van het nieuwe parochieblad voor 

de  Titus Brandsmaparochie. We hebben te maken met tegenslag in de perso-

nele sfeer. Daarom moesten we besluiten de presentatie uit te stellen. En 

daarom treft u op deze pagina een dringende oproep aan voor een redacteur 

en een lay-outmedewerker. 
 

Om u toch van informatie voor de komende periode te voorzien, is een nood-

oplossing gevonden in deze eenmalige zwart/wituitgave. In dit blad is nog de 

gebruikelijke opzet van de plaatselijke bladen gevolgd. Er is een deel met alge-

meen parochienieuws en een deel met berichten van en voor uw eigen locatie. 

U vindt dus nog niet de berichten vanuit de andere locaties zoals die straks in 

het nieuwe parochieblad zullen worden opgenomen. Alleen het vieringenroos-

ter is wel voor de hele parochie opgenomen als voorproefje. Dit tijdelijke blad 

wordt bezorgd bij alle parochianen die tot nu toe hun eigen lokale blad ontvin-

gen. Het nieuwe blad (Paasnummer)zal de eerste twee maal worden bezorgd 

bij alle ingeschreven Titus Brandsmaparochianen. 
 

Natuurlijk zijn we erg teleurgesteld door de ontstane vertraging. Maar in de 

gegeven omstandigheden vonden we deze aanpak de beste. U blijft op de 

hoogte van alle ontwikkelingen en wij krijgen hopelijk de tijd om de juiste 

mensen te vinden. Dan kan er gewerkt worden aan een prachtig Paasnummer 

voor onze gehele Titus Brandsmaparochie. Daarin hebben we alle vertrouwen. 

Pastoraal team en parochiebestuur Titus Brandsma  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevoel voor taal?  Nauwkeurig?  

Brede belangstelling en  

organisatietalent?  
 

 

 Wordt dan onze redacteur 

en stel samen met uw collega’s  

8 x per jaar de inhoud van ons   

parochieblad vast. Informatie/

aanmelden:redactie@titusb.nl 

Titus zoekt redacteur! Ben jij creatief en wil je met een  

basisstramien het parochieblad 

vormgeven en teksten van een   

mooie en goede lay-out voorzien?  

 
              

TIJDELIJKE UITGAVE!  
NIEUW PAROCHIEBLAD IN VOORBEREIDING 

Grijp nu je kans!  

DTP-ervaring gewenst 

Informatie:  

redactie@titusb.nl 



 

Profiel Liturgie 

H.W.M. (Henri) ten Have, 

priester,  tevens pastoor 

Bergstraat 17,  

6701 AB Wageningen.  

E  hwmtenhave@zonnet.nl    

Afwezig: maandag 

Pastoraal  

team 

Profiel Catechese 

J.A.T.M. (Hans) Lucassen,  

pastoraal werker,  

Stationsweg 112,  

6711 PZ Ede. 

E  hanslucasen@hotmail.com      

Afwezig: maandag 

 

 

Profiel Catechese 

Y.J. (Yuri) Saris,  

pastoraal werker,  

Troelstraweg 11,  

6701 AE Wageningen. 

E  yurisaris@gmail.com      

Afwezig: wisselend, 30%- als 

studentenpastor 

Profiel Diaconie 

J.H.M. (Hans) Lammers,  

pastoraal werker,  

De Hoef 37,  

6708 DC Wageningen. 

E  j.lammers39@chello.nl      

Afwezig: maandag, dinsdag-

ochtend, zaterdag 

 

Profiel Kerkopbouw 

G.H.J.V. (Guido) Dieteren,  

pastoraal werker,  

Herenstraat 84,  

3911 JG Rhenen. 

E  guido.dieteren@casema.nl      

Afwezig: zaterdag 

2  |  Maart  -  April 2014 

Bestuur 
• H.W.M. (Henri) ten Have, voorzitter 

 T 0317 419290 

 E hwmtenhave@zonnet.nl 

• J.H.M. (Jack) Peerlings, vice-voorzitter 

 T 0317 416655 

 E jack.peerlings@gmail.com 

• I.P.M.M. (IJs) van Leijen, penningmees-

ter 

 T 0317 423823 

 E ipmm@vanleijen.net 

• L.H.G. (Louis) Slangen, secretaris 

 T 0317 317474 

 E Louis.slangen@xs4all.nl 

• D.G.M. (Diony) de Wit, HRM 

 T 06 57719889 

 

 E ztitusb@gmail.com 

• M.F. (Kika) IJsselmuiden-Lamers,  

 communicatie 

 T 0318 613880 

 E ijsselmuiden.ede@planet.nl 

• J. (Jan) Sterk, beheer gebouwen 

 T 06 55893055 

 E jan@sterk.demon.nl 

Colofon 
R.K. Parochie  z. Titus Brandsma 

Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen 

W www.titusb.nl 

E secretariaat@ztitusbrandsmaparochie.nl 

Redactie parochieblad: 

E redactie@titusb.nl 

Inleverdatum kopij volgend nummer: 
28 maart 2014 



Pastoraal  

artikel 
 

Trek verder… 

U ontvangt door omstandigheden een eenvou-

dige versie van ons gezamenlijke parochieblad 

met ook een wat korter pastoraal artikel. Maar 

ach, eigenlijk past dat wel bij de Veertigdagen-

tijd, zo is het immers een themanummer naar 

inhoud én vorm.  

 

In de Veertigdagentijd denken we bijzonder na 

over onze weg in leven en geloof. Natuurlijk 

beperkt deze houding zich niet tot deze korte 

periode, maar zij is wel extra intens, en soms 

kan zij dienen om onze aandacht weer te 

scherpen en te richten.  

 

Dat geldt voor vele bijzondere dagen door het 

jaar. Deze overdenking schrijf ik op Valentijns-

dag. Natuurlijk houdt geen relatie het vol als je 

alleen op deze dag bijzondere aandacht hebt 

voor je geliefde. En stel u voor dat we alleen 

met Kerst onze naaste de vrede wensen. Of 

enkel op iemands verjaardag laten blijken dat 

we verheugd zijn met zijn of haar bestaan.  

Zowel in het alledaagse als in het bijzondere 

zoeken we elkaar, en zoeken we God. Dit geeft 

reliëf, variatie en diepgang aan ons leven en 

geloof.  

 

Hoe geeft u invulling aan deze veertig dagen? 

Hoe wordt het tot zuurdesem en zout dat 

vorm en smaak geeft aan uw hele jaar? 

Misschien wordt u gedreven door een krachtig 

geloof, heeft u zich voorgenomen om u te ver-

diepen in Jezus’ laatste dagen, in Zijn lijdens- 

en heilsverhaal. Een periode waarin u door het 

aannemen van een andere le-

venshouding - door momenten 

van vasten, soberheid, goede 

werken, bezinning en gebed – 

uitziet naar een andere wereld 

die u verwacht.  

Misschien wordt u juist gedreven 

door een bijtende twijfel, gaat u 

de komende tijd wat onzeker op 

zoek naar een moment van in-

spiratie en geloof. Wellicht luidt 

uw vraag “Waar doe ik het ei-

genlijk voor?”, hoopt u op een 

onverwacht antwoord. 

 

Wat uw houding ook zal zijn, 

zowel in de kwetsbaarheid van 

de twijfel, als in de kracht van 

het geloof, ik kan u slechts één 

simpele raad geven: houd vol. 

Als u meent dat u het niet meer 

gaat vinden, trek verder. Als u 

meent dat u er al bent, trek ver-

der. Want Gods heil zal voor 

állen verrassend zijn.  

Gods belofte is onvoorstelbaar 

meer dan wij in onze diepste 

twijfel en ons diepste geloof 

kunnen voorstellen. 

Pastoraal werker Yuri Saris 
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Het jaarthema 
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Wat bezielt mij?  
 
                 Wat bezielt ons? 
Het jaarthema is een belangrijke activi-

teit in onze parochie. Het idee van zo’n 

overkoepelend thema is jaren geleden 

ontstaan in de R.K. parochie Wagenin-

gen en is intussen uitgewaaierd over het 

hele gebied van onze Titus Brandsmapa-

rochie. Het jaarthema is een spirituele 

handreiking naar alle parochianen. In 

het kader van onze grote parochie kun-

nen wij binnen het jaarthema meer rea-

liseren dan op kleine schaal ooit moge-

lijk zou zijn geweest. Een jaarthema 

loopt over twee seizoenen. Wij zijn sep-

tember 2013 aan het 2
e
 seizoen van het 

jaarthema ‘Wat bezielt mij? Wat bezielt 

ons? ’ begonnen. Er is een themaboekje 

met teksten en mijmeringen. Een boek-

je speciaal voor u.  Ligt er geen exem-

plaar achter in de kerk? Vraagt u er dan 

om bij uw secretariaat.  

 

P R O G R A M M A  

U vindt het jaarprogramma 2013-2014 

en de laatste updates rondom het jaar-

thema op de website www.titusb.nl. 

Wij nodigen u van harte uit aan één of 

meer activiteiten mee te doen. Zo kunt 

u zich samen met anderen verdiepen in 

vragen rond Bijbel, kerk, geloof, cultuur, 

maatschappij en samenleving. Deze 

uitnodiging geldt voor iedere parochi-

aan van de z.Titus Brandsma parochie. 

De meeste activiteiten zijn gratis, maar 

vanwege omvang en achterliggende 

kosten wordt voor twee activiteiten, 

t.w. de meezingdag en het bezinnings-

weekend, een bijdrage gevraagd en is 

het noodzakelijk om vooraf het juiste 

aantal deelnemers te weten. Voor het 

overgrote deel van de activiteiten hoeft 

u zich dus niet op te geven.  

  

Informatie  

Wilt u informatie over het jaarthema  

Bel: 0318 645831 (18.00-19.30 uur) of 

via e-mail:  ettema.konijn@hetnet.nl  

Indien per mail? vermeld a.u.b. het on-

derwerp en het aantal deelnemende 

personen, adres en telefoonnummer.  

 

M E E Z I N G D A G  

Dit is een uitnodiging voor elke parochi-

aan van de parochie die een bijzondere 

uitdaging wil aangaan. Op zaterdag 12 

april 2014, de dag voor Palmpasen, or-

ganiseert de werkgroep Jaarthema in 

Rhenen een meezingdag o.l.v. dirigent 

Ronald de Haan en met muzikale mede-

werking van organist Jan van Laar. In 

één dag repeteren we en verzorgen we 

een uitvoering.  

De muziekwerken zijn gebaseerd op 

verschillende stijlen uit de liturgische 

muziek te weten:  

1. Psalm 42 van Maurice Pirenne 

2.  ’Steel way’ negro spiritual 

3. Pater Noster van Stravinsky 
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4. Koraal 44 uit de Matthäus Passion 

van Bach 

5. ’Verleih uns Frieden’ van Mendels-

sohn. 

De muziekstukken zullen op tijd naar de 

deelnemers verzonden worden. 

Voor koffie/thee en lunch tijdens deze 

dag wordt gezorgd.  

 

Waar: Gedachteniskerk, Herenstraat 82, 

3911 JG Rhenen 

Start introductie/repetities: 10.00 uur 

Concert: 17.00 - 18.00 uur 

 

Na afloop van het concert is er gelegen-

heid om elkaar te ontmoeten. Dit is in 

velerlei opzichten een grote activiteit en 

daardoor ook kostbaar. Daarom vragen 

we voor deze activiteit een bijdrage van 

€10,- per zingende deelnemer. Om ruim 

op tijd inzage te hebben in het aantal 

deelnemers dient u zich van tevoren op 

te geven. U kunt uw aanmelding con-

creet maken door de gevraagde bijdra-

ge over te maken naar  

rek.nr. NL48RABO 0168759306 t.n.v. 

R.Blommers-Schlösser te Rhenen; o.v.v. 

Meezingdag.  

Wij vragen u ook uw eigen mailadres 

door te geven aan  

ettema.konijn@hetnet.nl  

en/of blomrose@xs4all.nl .  

Hier kunt u ook informatie krijgen. 

 

M I D V A S T E N W A N D E L I N G  

Op 23 maart is de jaarlijkse Midvasten- 

wandeling. De wandeling begint en ein-

digt dit jaar in De Gedachteniskerk, He-

renstraat 82, 3911 JG in Rhenen. De 

kerk ligt op 500 m afstand van het stati-

on Rhenen. Om 10.15 uur is er een vie-

ring in de Gedachteniskerk. Aansluitend 

start de wandeling om 11.45 uur. We 

wandelen door de binnenstad van Rhe-

nen richting de Koerheuvel. We lopen 

over de Utrechtse heuvelrug richting 

Achterberg. Van Achterberg beklimmen 

we de Grebbeberg. Via het NS Station 

keren we terug naar de Gedachtenis-

kerk. De afstand is 8,5 km. Neemt u een 

lunchpakketje mee? 

 

NB: onze zomerse parochiewandeling 

op 18 mei zal een themawandeling zijn 

in Nijmegen. Vanuit het Titus Brandsma 

centrum in de St. Jozefkerk zullen ver-

schillende plaatsen bezocht worden 

waar Titus heeft geleefd en gewoond. 

Op sommige lastige punten is er gele-

genheid om een stukje met een hop-on-

hop-off busje te gaan. Nadere informa-

tie bij Henk Koop hgjmkoop@ziggo.nl, 

telefoon: 0318-520074. 

 

V O O R A A N K O N D I G I N G   

Van een uniek concert op zaterdag 12 

april om 17. 00 uur in de Gedachtenis-

kerk in Rhenen. Parochianen hebben in 

‘n dag hard gewerkt en nodigen u uit 

om te komen luisteren. Het concert is 

gratis. 

 

T E  L E E N  

Een bijzonder spel om met elkaar in 

gesprek te komen samen met bijvoor-

beeld je eigen (werk)groep. NB: de 

groep moet niet al te groot zijn. Bel: 

0318 635519. 
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jou leuk een keer te schitteren in een 

musical als zanger, danser of acteur? 

Meld je dan aan en doe met ons mee. 

Op zaterdag 29 maart verzorgt theater-

groep ‘De Vliegende Speeldoos’ een dag 

vol verhalen, oefeningen, spel, muziek 

en dans, en ’s avonds wordt de musical 

opgevoerd voor al jullie ouders, opa’s 

en oma’s, familie en iedereen uit onze 

parochie die wil komen kijken. 

De musical gaat over Mozes die een 

hele bijzondere en belangrijke opdracht 

krijgt. Wij gaan spelen en zien wat er 

dan allemaal met hem gebeurt. De dag 

begint om 13:00 uur voor kinderen van 

groep 3 t/m 8. Kinderen van groep 1 en 

2 worden om 15:00 uur verwacht. De 

voorstelling van de musical begint om 

19:00 uur en zal tot ongeveer 20:15 uur 

duren. 

De hele dag vindt plaats in de St. Jozef-

kerk in Heelsum, Kamperdijklaan 2. 

 

Wil je meedoen? Er is plek voor 50 tot 

120 kinderen, dus reageer op tijd, het 

liefst vóór half maart. Je kunt je aanmel-

den door een mailtje te sturen naar:  

titusbrandsmamusical@gmail.com 

 

Vermeld in dit mailtje: 

• Naam 

• Leeftijd (op 29 maart) 

• Groep basisschool 

• Woonplaats 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

  

Alle informatie in het kort 

• Op zaterdag 29 maart organiseert de 

parochie een kindermusical over 

Mozes. 

• Als je mee wilt doen, mail ons dan zo 

T E K S T  U I T  O N S  J A A R B O E K J E  

Werkgroep Jaarthema 
 
Doe mee met ’Mozes’  
De kindermusical ‘Mozes’ op zaterdag 

29 maart! 

 

Weten jullie het nog? Een jaar geleden 

heeft een grote groep kinderen uit onze 

parochie een onvergetelijke dag beleefd 

door te spelen in de musical ‘David en 

Goliath’. Waren jullie daar ook bij? Ook 

de vele toeschouwers hebben genoten 

en konden niet geloven dat zo’n mooie 

musical in maar één dag geoefend was. 

 

Ook dit jaar organiseert de z. Titus 

Brandsmaparochie weer een musical 

voor jullie!  

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het 

 

Levende hoop 

 

Ik zag een stille lentebode, 

het kopte door de vorstgrond heen, 

lichtgevend in een winterperiode. 

 

Ik zag een stille lentebode. 

Het gaf een Hemelboodschap in een 

code: 

Nieuw Leven breekt door steen! 

Ik zag een stille lentebode, 

het kopte door de vorstgrond heen. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
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snel mogelijk, 

het liefst vóór 

half maart. 

• Er is plek voor 

50 tot 120 

kinderen uit 

de hele paro-

chie, in de 

leeftijd van 4 

tot 12 jaar. 

• De locatie van voorbereiding en op-

voering is de St. Jozefkerk, Kamper-

dijklaan 2 in Heelsum. 

• De dag begint om 13:00 uur voor 

groep 3 t/m 8, en om 15:00 uur voor 

groep 1 en 2. 

• Om 19:00 uur ’s avonds wordt de 

musical opgevoerd en deze zal tot 

ongeveer 20:15 uur duren. 

 

Hopelijk tot ziens op zaterdag 29 maart! 

Pastoraal werker Yuri Saris 

 

Vormselviering  

Jongeren uit Ede, Rhenen en Veenen-

daal op 2 maart om 10.15 uur in de 

Salvatorkerk in Veenendaal 

 

Sinds begin januari van dit jaar zijn in 

Ede, Rhenen en Veenendaal 25 meisjes 

en jongens zich aan het voorbereiden 

op het sacrament van het Vormsel. 

Dankzij de tijd en inzet van lokale en-

thousiaste vrijwilligers kunnen deze 

tieners op 2 maart a.s. gezamenlijk dit 

sacrament vieren tijdens de Vormselvie-

ring waarin onze aartsbisschop kardi-

naal W. Eijk de vormheer zal zijn. Het St. 

Antonius Jongerenkoor uit Ede o.l.v. 

Simon de Jong zal aan deze viering me-

dewerking verlenen. 

“In Vuur en Vlam” is de naam van het 

missionair vormselproject waarmee zij 

de afgelopen weken samen aan het 

werk zijn geweest. Een eigentijds pro-

ject vol actie, gericht op het zelf kiezen 

voor de weg van Jezus Christus en zijn 

missie: om jonge mensen zo meer en 

meer bewust te maken van de opdracht 

(missie) die zij bij het Doopsel hebben 

gekregen om hun geloof uit te dragen in 

woord en daad. 

 

En wie zijn deze jongeren? 

uit Ede: Wiktoria Los, Dirk Hardeman, 

Paula Hendriks, Mari Donkers, Lotte van 

der Meer, Gerjanne van der Vegt en 

Antoine van der Vegt 

uit Rhenen: Casper Janssen, Sterre 

Bruggink, Sam de Joode, Anne Wisman, 

Britt Vink, Nick Vink, Bram Kunkeler en 

Joris Kunkeler 

uit Veenendaal: Jasmijn Schoot, Melissa 

Henzen, Timo Hoornweg, Thijmen Slak-

horst, Anne van den Berg , Mark van 

Dam, Daniël Salomons, Sam van der 

Wardt, Simone Rijpma en Lisa Rijpma. 

Hans Lucassen, pastoraal werker 

 

Eerst zien…..…                                

                dan geloven?   
zaterdag 5 april om 18.00 uur in de 

Bernulphuskerk te Oosterbeek, met 

ondersteuning van het Xtet koor uit 

Arnhem 

In de Bernulphuskerk in Oosterbeek 

(Utrechtseweg 129) wordt voor de 20
e
 

maal een ‘Thomasviering’ gehouden. 

Thomasvieringen zijn komen overwaai-

en uit het Finse Helsinki en worden op 

verschillende plaatsen in Nederland 

gehouden. Sinds 2004 tweemaal per 
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meer te koken!) maakt deel uit van de 

viering. Er wordt afgesloten met een 

kopje koffie of thee. Er is dan tevens – 

vanzelfsprekend - de gelegenheid om 

nog met elkaar in gesprek te gaan.  

Voor deze bijzondere viering, waaraan 

het Xtet-koor uit Arnhem zijn mede-

werking zal verlenen, wordt iedereen, 

ook kinderen en jeugdigen, van harte 

uitgenodigd. 

 

Kortom, er lijkt een goede reden om 

deze bijzondere bijeenkomst bij te wo-

nen met uw familie, vrienden en buren. 

Het is niet nodig u tevoren aan te mel-

den voor de maaltijd; bij een grote op-

komst passen we gewoon ‘eerlijk delen’ 

toe. De Thomasvieringen zijn een on-

derdeel van de Raad van Kerken Ooster-

beek-Wolfheze-Doorwerth en Hevea-

dorp. 

 Inlichtingen: Leo van Weele,  

(026) 3337460 

 

Parochiereis 2014: Tunesië 
 

Ook dit najaar zal ik, pastor Guido Diete-

ren, vanuit de Titus Brandsmaparochie 

weer een parochiereis verzorgen. En 

deze keer is het misschien een wat on-

bekendere, maar zeker niet minder bij-

zondere bestemming: Tunesië. 

Misschien heeft u niet direct een beeld 

jaar ook in Oosterbeek. Ze bieden voor-

al een thuis voor mensen die spiritueel 

‘dakloos’ zijn. Thomas was een volgeling 

van Jezus die twijfels en vragen had: hij 

was een ‘ongelovige gelovige’. De zoek-

tocht naar geloof, spiritualiteit en zinge-

ving staat centraal in deze vieringen. Ze 

bieden vrijheid en respect voor ieders 

eigen beleving. 

 

In de sfeervolle Bernulphuskerk wordt 

ruimte geschapen voor geloofservaring, 

persoonlijke bezinning en ontmoeting. 

Dit doen we met woorden en teksten, 

maar ook met verstilling en verbeelding. 

Omdat iedereen deze zoektocht op een 

eigen manier beleeft, is er in de viering 

een gedeelte van ongeveer twintig mi-

nuten, ‘de Heilige Chaos’ genoemd, 

waarin men op verschillende plaatsen in 

de kerk op eigen manier aan de slag kan 

gaan. Wat er gebeurt, hangt samen met 

het thema dat aan de orde is. Dat the-

ma is ditmaal: ‘Eerst zien…….dan gelo-

ven?’ 

Tijdens de Heilige Chaos komen ver-

schillende aspecten van dit thema aan 

de orde. Men kan deelnemen aan een 

groepsgesprek in de Tituskapel met de 

voorganger. Ook is het mogelijk een 

lichtje aan te steken en te mediteren in 

de Mariakapel. Verder kan men zijn 

eigen verhaal vertellen aan één van de 

deelnemers. Ook kan men kennis ne-

men van verhalen en gedichten op de 

leestafel. Er bestaat voorts de gelegen-

heid tot het schrijven van voorbeden. 

Verder luisteren we bij de viering naar 

verhalen en zingen we samen.  

 

Een gezamenlijke, volledige, maaltijd 

van 19.00 tot 20.00 uur ( u hoeft niet 
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van dit compacte land, maar Tunesië 

heeft voor een parochiereis bijzonder 

veel te bieden. 

 

Hier is de grote kerkvader Augustinus 

geboren en hij was er van 396 tot 430 

bisschop. De klassieke stad Carthago - 

de aartsvijand van het klassieke Rome - 

ligt in Tunesië. In Tunesië ligt ook Kai-

rouan, de vierde heilige stad van de 

Islam (na Mekka, Medina en Jeruzalem), 

en de enige van deze vier waar je (sinds 

kort) ook als niet-moslim binnen mag. 

Maar er is nog veel meer te zien in Tu-

nesië, want de Romeinen lieten er de 

imposante bouwwerken neerzetten, 

Arabieren en Turken zorgden voor 

prachtige islamitische architectuur en 

de Berbers hebben met hun holwonin-

gen en versterkte graanopslagplaatsen 

een stempel gedrukt op het land. Woes-

tijnen en moskeeën, oases en medina’s, 

soeks en amfitheaters, tijdens onze pa-

rochiereis zie je het allemaal. 

 

Deze complete 15-daagse reis met een 

op maat samengesteld reisprogramma 

zal gehouden worden van midden sep-

tember tot eind september 2014. Het is 

een reis waarbij veel te zien en te bele-

ven valt. En waarbij natuurlijk de nadruk 

ligt op het reizen samen met elkaar van-

uit een Bijbelsreligieuze achtergrond. 

Omdat deze reis avontuurlijker is dan de 

laatste parochiereizen, is het erg be-

langrijk dat u over een goede lichamelij-

ke conditie beschikt. 

 

De komende periode zal ik het program-

ma verder uitwerken, zodat u in het 

volgend parochieblad hierover meer 

kunt lezen. 

Mocht uw interesse gewekt zijn, noteert 

u dan alvast de informatiebijeenkomst 

over deze reis: woensdagavond 30 april 

om 20.00 uur in de Gedachtenishal, 

Herenstraat 82 te Rhenen. 

Uiteraard kunt u ook voor verdere infor-

matie en een reisprogramma geheel 

vrijblijvend contact met mij opnemen: 

pastor Guido Dieteren, (0317) 619198 

email: guido.dieteren@casema.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloesembedevaart  

                  Renkum 11 mei 
Op Moederdag wordt in Renkum de 

bloesembedevaart gehouden. Een eu-

charistieviering en processie in het Ma-

riapark met het thema "Bloemen voor 

Moeder". Ieder kind wordt uitgenodigd 

om twee (bosjes/takjes) bloemen/

bloesem mee te nemen. Aanvang 10.00 

uur, Dorpstraat 1, Renkum 
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 2 maart 

 

8
e
 zdhj 

Voorganger    

Viering 

Koor 

Bijzonderheid 

Yuri Saris 

WoCo 

Gemengd Koor 

10.30 uur 

Joop Nijrolder 

WoCo 

Cantores 

Henri ten Have 

Eucharistie 

AMDG 

J. Rademakers 

WoCo 

Samenzang 

Woensdag 
 5 maart 

Aswoensdag 

Voorganger 

Viering 

Koor 

Bijzonderheid 

Par. Voorgangers 

Gebedsdienst 

Dameskoor 

19.00 uur 

Hans Lucassen 

Gebedsdienst 

Samenzang 

19.00 uur 

Henri ten Have 

Eucharistie 

Cantabile 

19.00 uur 

J. Rademakers 

Gebedsdienst 

  

19.00 uur 

9 maart 

  

1
e
 40dt 

Voorganger 

Viering 

Koor 

Bijzonderheid 

Par. Voorg. 

WoCo 

Arsis 

10.30 uur 

Liesbeth ter Elst 

WoCo 

Samenzang 

Aristoteles+ 

Welling 

Eucharistie 

Cantores 

J.Rademakers 

WoCo 

Gemengd Koor 

16 maart 

  

2
e
 40dt 

Voorganger 

Viering 

Koor 

Bijzonderheid 

Guido Dieteren 

WoCo 

Cantors 

10.30 uur 

Henri ten Have 

Eucharistie 

Dameskoor 

Par. Voorg. 

WoCo 

Indonesisch Gast-

koor 

Par. Voorg. 

WoCo 

Samenzang 

23 maart 

  

3
e
 40dt 

Voorganger 

Viering 

Koor 

Bijzonderheid 

Hans Koenen 

Eucharistie 

Gemengd Koor 

10.30 uur 

Wim v. d. Salm 

Eucharistie 

Cantores 

Henri ten Have 

Eucharistie 

Kinderkoor 

Presentatie E. 

George Saraber 

Eucharistie 

Gemengd Koor 

30 maart 

  

4
e
 40dt 

Voorganger 

Viering 

Koor 

Bijzonderheid 

Par. Voorg. 

Lauden viering 

  

10.00 uur 

J. Rademakers 

WoCo 

Cantores 

Adri van Dijk 

Eucharistie 

Jongerenkoor 

Yuri Saris 

WoCo 

Schola 

6 april 

  

5
e
 40dt 

Voorganger 

Viering 

Koor 

Bijzonderheid 

Par. Voorg. 

WoCo 

Arsis 

10.00 uur 

John Rademakers 

WoCo 

Samenzang 

  

Hans Koenen 

Eucharistie 

AMDG 

J. Rademakers 

WoCo 

Samenzang 

Overig 

  

  

      Zondag  6 april 

10.30 Oec. viering  

Emmauskerk 

 

Elke dinsdag 9.00 

Eucharistie 

 

Elke woensdag 

9.00 WoCo 

(behalve 2
e
 van 

de maand) 

Elke dinsdag 

11.00 afw.in 

Beekdalkapel en 

Heidestein 

Dinsdag 19 

maart 19.00 

viering H. Jozef 
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Par. Voorg. 

WoCo 

Hans Lammers 

WoCo 

  

Carnavalsviering 

Ton Welling 

WoCo 

Gemengd Koor 

Carnavalsviering 

Geen viering 

i.v.m. Vormselvie-

ring Veenendaal 

Kardinaal Eijk + 

Hans Lucassen 

Willibrordkoor 

Vormsel 

Par. Voorg. 

WoCo 

Cantorgroep 

10.30 uur 

Pater Tadeusz 

Eucharistie 

  

09.00 uur 

Par. Voorg. 

Gebedsdienst 

  

19.00 uur 

Aristoteles/

Welling, Euch. 

Herenkoor 

19.00 uur 

George Saraber 

Eucharistie 

Samenzang 

19.00 uur 

Guido Dieteren 

Gebedsdienst 

Salvatorkoor 

19.00 uur 

Yuri Saris 

Oecumenische 

Gebedsdienst 

19.00 uur 

Henri ten Have 

Eucharistie 

zaterdag   

8 maart 19.00 

Hans Lammers 

WoCo 

  

Henri ten Have 

Eucharistie 

Dameskoor 

Adri van Dijk 

Eucharistie 

Gemengd Koor 

Toos Jurrius 

WoCo 

Kinderkoor 

Gezinsviering 

Hans Koenen 

Eucharistie 

Verrijzeniskoor 

10.30 uur 

Wim Kastelein 

WoCo 

  

  

Henri ten Have 

Eucharistie 

Frans Bomers 

Eucharistie 

Gemengd Koor 

Hans Lammers 

WoCo 

Gemengd Koor 

  

Aristoteles/

Welling, euch. 

Willibrordkoor 

Hans Lucassen 

WoCo 

Caeciliakoor 

10.30 uur 

Hans Lucassen 

WoCo 

  

  

P. Westerman 

Eucharistie 

Ton Welling 

WoCo 

Dameskoor 

Vastenproject 

Guido Dieteren 

WoCo, samen-

zang, Midvasten-

wandeling 

Yuri Saris 

WoCo 

Salvatorkoor 

Aristoteles 

Eucharistie 

Caeciliakoor 

10.30 uur 

Joop Nijrolder 

WoCo 

  

  

Par. Voorg. 

WoCo 

Guido Dieteren 

WoCo, Jeugdkoor 

Kerk-school-

viering 

Aristoteles+ Wel-

ling 

Eucharistie 

Samenzang 

Par. Voorg. 

WoCo 

Schola 

Par. Voorg. 

WoCo 

Verrijzeniskoor 

10.00 uur 

Joop Nijrolder 

WoCo 

  

  

Yuri Saris 

WoCo 

Aristoteles/

Welling, Euch. 

Gemengd Koor 

Adri van Dijk 

Eucharistie 

Gemengd Koor 

Par. Voorg. 

WoCo 

Willibrordkoor 

Henri ten Have 

10.00 Euch. 

Kinderkoor 

Pres. E.H.Comm. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Elke zaterdag 

10.00  

Rozenkransgebed 

  

1
e
 zaterdag van 

de maand Eucha-

ristie 

Woensdag 12 

maart en woens-

dag 2 april om 

14.30 Eucharistie 

Dinsdag 25 maart 

19.30 viering 

Maria Boodschap 

  Elke zaterdag-

avond 19.00 

Eucharistie 

 

Elke zondag 

12.30 internati-

onale Euch. 

Elke dinsdag 

19.00 

Elke woensdag 

9.00 

Elke donderdag 

18.30 



 Locatie 

Bennekom   

Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 1, 

6721 GP  Bennekom 

Telefoon    0318-414896 

Spoed  06-51651736 

Secretariaat  ma t/m vrij 10.30 uur – 11.30  

Website    www.rkkerkbennekom.nl 

E-mail    secretariaat@rkkerkbennekom.nl 

Rekening   NL52 RABO 0153 4620 43  

t.n.v. Par. Z. Titus Brandsma locatie Bennekom 

Pastoraatsgroep Marialda Kuin  

(0318) 610078   a.kuin80@upcmail.nl 

Locatieraad  Peter Wijngaard 

(0318) 417670 peter.wijngaard@xs4all.nl 

Lokale redactie redactie@rkkerkbennekom.nl 

 

Melaniabridgedrive  

27 januari 2014 
56 mannen en vrouwen hebben op maandag-

avond 27 januari deelgenomen aan de bridge-

drive in de beide zaaltjes van de katholieke 

kerk in Bennekom. Het inschrijfgeld en de op-

brengst van de consumpties is geheel ten goe-

de gekomen aan Melania, een vrijwilligersor-

ganisatie die vrouwen financieel steunt in Afri-

ka, Azië en Zuid Amerika. 

 

De opbrengst, € 440,00 wordt besteed aan 2 

projecten die we op dit moment steunen. Het 

project in Uganda in de plaats Nyakasura:het 

opzetten van een vakopleiding voor naaien en 

breien voor 42 alleenstaande vrouwen

(weduwen) en hun gezinnen. Door deze oplei-

ding heeft de groep uitzicht op een beter inko-

men en daarnaast zal deze training ook bijdra-

gen aan het zelfrespect van de vrouwen. Dit 

project steunen we met een andere Melania 

werkgroep voor één jaar voor  € 745,00. 

In Kisumu Nyalenda village 

(Kenia): het opzetten van een 

naaiatelier waar vrouwen kun-

nen werken en er hun geld ver-

dienen. Dit is een goede gemoti-

veerde groep vrouwen, die op 

dit moment onder de armoede-

grens leeft. Ze hebben een gede-

gen plan om uniformen te verko-

pen en hierover al met meerdere 

scholen contact gehad. Ze heb-

ben geld nodig voor naaimachi-

nes, inrichting en training. 

De kosten voor dit project zijn € 

2200,00 per jaar en dat voor de 

duur van 2 jaar. Emmaus uit Wa-

geningen steunt dit project voor 

de helft van het bedrag. 

 

Wilt u ook een project adopte-

ren? Kijk op de website: 

www.Melania.nl 

Marian Bolscher 

Melania Bennekom 

 

Bezinningsavond  

‘Terug naar de bron’ 
Op 26 november 2013 was er in 

onze kerk een bezinningsavond 

met als motto: ‘Hoe houden we 

er geloof in?’ met als sprekers 

pater Hans Koenen S.J. en pastor 
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Ben Piepers. De teksten van hun voordrachten 

zijn te lezen in een pdf-bestand op onze websi-

te: 

Hans Koenen:  

Zijn er kernteksten in de Bijbel die ons helpen 

Ben Piepers:  

Hoe kleuren die teksten ons leven en geloven 

De website link is als volgt oproepbaar: 

http://bit.ly/rkkerk-mvr-terugnaardebron 

 

Katholiek VrouwenGilde 
Wat er gebeurde 

Maandag 3 februari Creatieve middag. De 

dames, 23 in getal, zitten al ver voor 14.00 uur 

met de draad in de naald te popelen om te 

beginnen. Toos, Lia en Marian hebben een 

heel fijn handwerkje voor ons bedacht. Een 

vilten zakje in elkaar gezet met de ons beken-

de festonsteek. De benodigde materialen la-

gen weer klaar en het drietal stond ons met 

raad en vooral ook daad bij. We hebben de 

hele middag rustig door kunnen werken en 

werden ondertussen voorzien van koffie, thee 

en een koekje door Agnes, Ton en Margreet. 

Iedereen ging dan ook met een heel vrolijk 

zakje naar huis, voor de Paaseitjes misschien? 

Toos, Lia en Marian bedankt voor deze fijne 

middag. Neeltje Nakken 

 

Donderdag 20 februari Op die dag hadden wij 

samen met K.V.G. Wageningen en Veenendaal 

bij ons in Bennekom in de parochiezaal, een 

Ontmoetingsochtend. Leidraad was het jaar-

thema: ”Wat bezielt mij? Wat bezielt 

ons?”.Yuri Saris leidde deze ochtend. Hij ver-

telde over Heiligen. We sloten af met een ge-

zamenlijke lunch. 

 

Wat er komen gaat 

Maandag 3 maart jubileumavond. Dames, het 

K.V.G. bestaat al 55 jaar. U bent uitgenodigd 

voor een warm buffet. Wij hopen er een fees-

telijke avond van te maken. Aan-

vang 17.00 uur met een glaasje 

en aanvang buffet om18.00 uur. 

Vrijdag 7 maart Wereldgebeds-

dag, dit jaar voorbereid door 

vrouwen uit Egypte. Tot de 

vroegste Christenen in Egypte 

behoorde Marcus, die daar de 

eerste kerk stichtte en de eerste 

theologische school leidde, waar 

grote christelijke denkers als 

Origines, Athanasius en Clemens 

van Alexandrië zich konden ont-

wikkelen. U krijgt na afloop dia’s 

over Egypte te zien, met een 

uitleg van Willemien Brouwer. 

De aanvang van de dienst is 

19.30 uur. Man, vrouw, kind, van 

alle geloven of overtuigingen zijn 

in deze oecumenische dienst 

welkom. 

Woensdag 12 maart koffieoch-

tend, daar gaat een inschrijflijst 

voor rond. U kunt ook bellen 

met Toos Teunissen (0318-

418955) of Lia Fintelman (0318-

617726). 

Zaterdag 5 april is er weer de 

jaarlijkse inzameling van kleding 

voor Mensen in Nood. De inza-

meling wordt gehouden op het 

plein voor onze kerk, Heelsumse-

weg 1 van 9.00 tot 11.00 uur. 

Inlichtingen bij Willemien de 

Groot, tel: 0318 417355. 

 

Activiteiten 
8 maart Extra kledingbeurs 

Zaterdag 8 maart, van 12.30 uur 

tot 15.30 uur vindt er een (extra) 

kledingbeurs plaats. 
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Op deze kledingbeurs treft u veel ingeleverde 

kleding zoals onder andere nieuwe of nauwe-

lijks gedragen dameskleding maat 44 en vrij-

wel nieuwe schoenen maat 38,5. Daarnaast is 

er ook nog herenkleding en de ‘gewone’ da-

mes kleding. Ook nu is de kwaliteit weer heel 

goed! De opbrengst is weer voor de verbou-

wing van de Parochiezaal. 

Informatie bij Janneke Postma, tel. nr. 0318-

415813 

NB: Na deze extra ingelaste kledingbeurs 

wordt er over een tijdje weer een grote kle-

dingbeurs georganiseerd omdat er veel be-

langstelling is voor mooie, gedragen kleding. 

Voor deze beurs kunt u vanaf april kleding en 

schoenen inleveren bij Janneke Postma. 

 

12 en 13 maart Toneelvereniging MARE 

speelt ‘In Posities’ 

Toneelvereniging MARE speelt op woensdag 

12 en donderdag 13 maart ‘In Posities’ van 

Peter Aten. De voorstellingen worden gehou-

den in theater Cultura en beginnen om 20.15 

uur. ‘In Posities’ speelt zich gelijktijdig in de 

zomer en vlak voor kerst af. Het stuk gaat over 

verhoudingen, de posities ten opzichte van 

elkaar. Ook iets wat in ons dagelijks leven 

speelt: mensen hebben een bepaalde positie 

ten opzichte van elkaar. Peter Aten 

(hedendaags toneelschrijver en werkzaam als 

grafisch ontwerper voor tv omroepen) heeft 

inmiddels een indrukwekkende reeks toneel-

stukken op zijn naam staan. De dialogen zijn 

sterk, zijn stukken pittig en krachtig. Dit is de 

derde keer dat MARE een stuk van zijn hand 

opvoert. 

Hugo aast op promotie en wil - voor een diner 

met zijn baas - goed voor de dag 

komen met zijn vrouw Letty. Hij 

neemt haar mee naar een boe-

tiek voor een nieuwe jurk. Als hij 

hoort dat zij zwanger is, dreigt er 

een breuk in hun relatie. Het 

diner verloopt dramatisch. Letty 

is misselijk en Otto en Lidewij 

vechten hun privéproblemen uit. 

De schrik slaat Hugo helemaal 

om het hart als hij eindelijk Let-

ty’s moeder ontmoet … 

De regie van deze tragikomedie 

is in handen van Hans Fuchs. 

Vanzelfsprekend worden er weer 

veel rollen vertolkt door parochi-

anen, en ook achter de scher-

men zijn ze te vinden. 

 

MARE is opgericht naar aanlei-

ding van de viering van het 20-

jarig bestaan van de R.K. Maria 

Regina Parochie. Met veel en-

thousiasme en succes werd (in 

april 1979) in de Reehorst het 

toneelstuk "Majoor Barbara" van 

Bernhard Shaw gebracht. De 

toenmalige spelgroep (R.K. Spel-

groep Bennekom) besloot toen 

om een officiële vereniging op te 

richten en gaf in een oprichtings-

vergadering op 10 november 

1981, de vereniging de naam 

"MARE" mee (MARE een afkor-

ting van Maria Regina). 

 

Voorstellingen: 12 en 13 maart. 

De aanvang is 20.15 uur. Reser-

veren kan via 0318 672 800. De 

entree is € 12,50 (incl. garderobe 

en drankje).  
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28 maart Samen eten 

Op vrijdagavond 28 maart gaat Jaap van Apel-

doorn Zuid Afrikaans voor ons koken. O.a. Bo-

boti staat op het menu! De opbrengst is weer 

bestemd voor de verbouwing van de parochie-

zaal. Kosten € 14,00 euro p.p. excl. drankjes. 

Water is gratis, wijn en sap € 1,00 per glas. 

Opgeven kan vanaf nu bij Janneke Postma.  

(janneke59postma@gmail.com) 

 

01 april Seniorenpastoraat 

Dinsdag 1 april 2014, 10.30 uur is er weer seni-

orenpastoraat. Meer informatie bij het Senio-

renpastoraat, Brigitte Kaptein-Kunst 

 

5 april Kledinginzameling ‘Mensen in Nood’ 

De stichting Cordaid ”Mensen in Nood” houdt 

zaterdagmorgen 5 april van 9.00 uur tot 11.00 

uur weer een kledinginzameling in Bennekom. 

De inzameling wordt gehouden op het plein 

van onze kerk. Draagt u ook een steentje bij? 

Wel graag alles brengen in gesloten plastic 

zakken. Informatie bij Willemien de Groot, tel: 

0318 417 355. 

 

08 maart:Gelderse netwerkdag Kerk en Milieu 

Op zaterdag 8 maart 2014 zal weer de provin-

ciale Kerk-en Milieudag worden gehouden in 

het kerkelijk centrum “de Brink” in Bennekom. 

Deze dag wordt georganiseerd door kerken uit 

Wageningen en Bennekom en duurt van 10.00 

uur ‘s morgens tot 16.00 uur ‘s middags. 

Het thema ‘Duurzaamheid: onze -verant-

woordelijkheid’. 

In de loop van de dag kan men inspiratie op-

doen vanuit diverse christelijke tradities. In de 

morgen geven drie voorgangers uit verschillen-

de tradities hun pastorale visie op duurzaam-

heid. ‘s Middags kunt u deelnemen aan werk-

groepen om u te helpen woorden om te zetten 

in daden. Naast een dialoog met de genoemde 

voorgangers kunt u in twee sessies kiezen uit 

workshops over: 

• zonnepanelen op kerkdaken 

• Fair Trade voor kerken 

• energiebesparing voor ker-

ken 

• duurzaam beleid en beheer 

van kerken 

• groen in en om kerken 

• de relatie tussen duurzaam-

heid Talenten, Jongeren en 

Ondernemen 

 

U bent van harte welkom en het 

wordt zeer gewaardeerd als u 

anderen op deze dag attendeert. 

 

Datum: zaterdag 8 maart 2014  

Locatie: Kerkelijk cen-

trum ‘De Brink’, Brinkstraat 39, 

in Bennekom 

Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur. 

Kosten: € 15,00 (incl. eenvoudige 

biologische lunch, koffie/thee.) 

 

U kunt zich opgeven voor deze 

dag bij: 

Truus Appelman-Komen 

E-mail: truusapp@xs4all.nl 

Telefoon: 0318-414943 

 

Sobere maaltijd  

         veertigdagentijd 
Iedereen is weer van harte uitge-

nodigd aan te schuiven bij onze 

sobere maaltijd. Deze keer een 

ouderwetse Hollandse eenvoudi-

ge maaltijd van eerlijke produc-

ten. De sobere maaltijd is een 

oecumenisch initiatief in Benne-

kom dat in de veertigdagentijd 

een moment van bezinning, ont-
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moeting en solidariteit biedt. Tijdens de maal-

tijd  staat dit jaar het werk van het inloophuis 

Markt 17 in Wageningen centraal. Het inloop-

centrum is een initiatief waarbij acht Wage-

ningse kerken en geloofgemeenschappen sa-

menwerken. Zij hebben er een plek ingericht 

waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en op 

adem kunnen komen. Aandacht en gastvrijheid 

staan centraal. Mensen kunnen er terecht voor 

een kop koffie of thee en om samen met ande-

ren een warme maaltijd te gebruiken. 

Vrijdag 4 april is voor u vanaf 18.30 uur de 

tafel in de parochiezaal van de katholieke ge-

loofsgemeenschap in Bennekom, Heelsumse-

weg 1, gedekt. 

U kunt zich voor de maaltijd aanmelden tot 

donderdag 3 april bij één van de leden van de 

werkgroep sobere maaltijd: 

Nicole Bischoff (0318-417377,  

nicolebischoff@telfort.nl) 

Lia Hol (06-29067092,liaison@liahol.nl) 

Hans Egberts (0318-413930,  

egberts.h@planet.nl) 

Truus Appelman (0318-414943, 

truusapp@xs4all.nl) 

Mieke van Oostveen (0318- 418871, 

mieke.van.oostveen@hetnet.nl) 

 

Geloven thuis: jonge ouders 
Je wilt als ouder je kind iets meegeven: een 

verhaal, een ideaal, het geloof in een liefdevol-

le God. Je wilt in je gezin iets voelbaar maken 

van je geloof en inspiratie. Daarbij kan Geloven 

thuis behulpzaam zijn. 

In het project Geloven thuis zijn drie materia-

lenkoffers ontwikkeld: Beginnen maar!, Ga je 

mee? en Het geheim van het vuur. 

 

Beginnen maar! is speciaal gemaakt voor de 

allerkleinsten van 1 tot 5 jaar. In deze materia-

lenkoffer komen thema’s aan de orde die pas-

sen bij het jonge leven: schepping, begin, 

groei, liefde en zorg. Een leven 

waarin van alles kan gebeuren, 

fijne en moeilijke dingen. Zoals 

papa en mama voor jou zorgen, 

zo zorgt God voor de mensen. 

Geloven begint bij een sfeer van 

aandacht en liefde thuis. Daarbij 

zijn alle zintuigen belangrijk: 

luisteren en kijken, voelen, rui-

ken en proeven.  

 

Ga je mee? bevat materiaal voor 

kinderen van 6 tot 9 jaar. In hun 

leefwereld spelen thema’s als op 

weg gaan, vriendschap, trouw, 

het leven vieren, je bijdrage le-

veren, een rol.  

 

Het geheim van het vuur biedt 

materiaal voor tieners van 10 tot 

14 jaar. De koffer bevat bijbel-

verhalen over Gods vuur in men-

sen: denk bijvoorbeeld aan pro-

feten, aan Jezus, aan Pinksteren. 

Behalve een minibijbel zitten er 

ook diverse spellen in deze kof-

fer; verder onder meer een Sleu-

telboekje met echte bijbeltekst, 

een Credowaaier die op 18 

kleurrijke kaarten de aloude ge-

loofsbelijdenis uitlegt en een 

Aandachtshoek voor een waxi-

nelicht, met gebedkaarten.  

 

Voor ouders bevatten de ge-

loofskoffers een handleiding die 

informatie geeft over wat gelo-

ven betekent en hoe je er prak-

tisch vorm aan kunt geven.  

 

Info: www.geloventhuis.nl  
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