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Agenda 
apr 14 15, 16 stiltevieringen oude kerk 
 17 17.30u pésach maal 
mei 16 keltische viering npb ontmoetingskerk 
 18 presentatieviering eerste communiecanten 
 18 tituswandeling nijmegen 
 20 mvr bestuur 
 27 mariabedevaart renkum 
 

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. 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best gemeld 
worden bij de parochiewacht 
(rechtstreeks of per telefoon). 

Na de vieringen 
Na de vieringen op zondag kunnen we 
elkaar ontmoeten in de Parochiezaal bij 
een kop koffie, thee of een glaasje 
limonade. Een vrijwillige bijdrage kunt u 
in de bus doen op de balie. 

Pastor van de week 
In noodsituaties, bediening, hand-
oplegging 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 parochiewacht 
0318 414 896 (zie de pagina Parochie-
informatie); zie ook info op de website 
van de parochie: 
www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
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 ________________________________ KERKBERICHTEN ________________________________ 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 17-04 t/m 01-06-
2014 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 
 

Witte Donderdag 
Op witte donderdag is er om 19.00 uur een 
eucharistieviering in de Katholieke Kerk in Ede. In 
onze kerk is er om 17.30 uur een pésachmaal en 
daarna het ritueel van de altaar ontbloting. Om 
18.30 uur kunt u dan naar Ede gaan. Wilt u bij 
ons samenzijn aanwezig zijn, geef u dan op bij 
Nettie Oegema n.oegema@online.nl of Truus 
Appelman truusapp@xs4all.nl. Graag vóór 10 
april. 

 

donderdag 17 april, Witte Donderdag 
18.30 uur: Meditatieve Pesachmaaltijd met 

aansluitend ontbloting van het altaar. Wilt u 
zich voor deelname aan deze maaltijd 
opgeven bij Truus Appelman (0318 414 943). 
U wordt uitgenodigd gaven voor de Paas-
attenties voor ouderen en zieke mede-
parochianen mee te brengen. Aansluitend kunt 
u naar de eucharistieviering in Ede. 

19.00 uur: feestelijke Eucharistieviering in de 
Antoniuskerk in Ede 

voorgangers: pastor Adri van Dijk en pastor Guido 
Dieteren 

vrijdag 18 april, Goede Vrijdag 
15.00 uur: viering van woord- en gebed m.m.v. 

het kinderkoor 
voorganger: mevrouw Nettie Oegema 

In deze viering gedenken wij het lijden en 
sterven van Jezus Christus en brengen een 
bloemenhulde bij het opgestelde lege kruis. 

19.30 uur: viering van woord- en gebed m.m.v. 
ARSIS 

voorganger: mevrouw Marian Bolscher 
In deze viering gedenken wij het lijden en 
sterven van Jezus Christus en brengen een 
bloemenhulde bij het opgestelde lege kruis. 

zaterdag 19 april, Paaswake 
21.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 

gemengd koor 
voorgangers: pastor Adri van Dijk en pastor Guido 

Dieteren 
intenties: Corrie Scholten, Stans van Straelen 
collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor het MOV project in Bolivia 

zondag 20 april , 1e Paasdag 
10.00 uur: woord- en communieviering  m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
intenties: Corrie Scholten Stans van Straelen 
collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor het MOV project in Bolivia 

zondag 27 april 2e zondag van Pasen 
10.00 uur: Eucharistieviering  mmv het 

dameskoor 
voorganger: pater Hans Koenen 
intenties: Stans van Straelen 
collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor de caritas 

zondag 4 mei, 3e zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering mmv 

ARSIS 
voorganger: pastor hans Lucassen 
intenties: Stans van Straelen 
collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor de Voedselbank 

zondag 11 mei, 4e zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering mmv het 

gemengd koor 
voorganger: mevrouw Nettie Oegema 
collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor de Oosterse kerken 

zondag 18 mei, viering 1e H. Communie 
10.00 uur: feestelijke Eucharistieviering mmv 

het kinderkoor 
voorgangers: pater Beemster en pastor Hans 

Lucassen 
collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor het MOV project in Bolivia 

zondag 25 mei, 6e zondag van Pasen 
10.00 uur: Eucharistieviering mmv Schola 

Cantorum 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor de caritas 
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zondag 1 juni, 7e zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering mmv 

cantors 
voorganger: pastor Liesbeth ter Elst 
collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
collecte 2: voor het Inloophuis in Wageningen 
 
Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 
Vieringen verzorgingshuis Machtella/Cornelie 
Iedere 2e zaterdag van de maand, s’middags om 
16.00 uur in verzorgingshuis Walraven. 

Kinderwoorddiensten 

 
april 20 Linda / Yvonne / ??? 
mei 4 Lind / Christianne 

Kom-in-de-kring vieringen 

 
mei 18 Alison / Marieke 

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

Nora Janssen, Siza Vossenhol, Johanniterlaan 6, 
6721 XZ Bennekom, tel. 0318 414 908, Nora zelf 
0318 415 381; Regiotaxi 0900 0276. 
apr 20 10.00u  Meijs 0318 418 273 
mei 4 10.00u  Schrijver 0318 415 803 
 18 10.00u  v. Oostrum 0318 417 889 
jun 1 10.00u  Nell 0318 430 988 

Janine van Schaijk, Tarthorst 6, 6708 JA 
Wageningen, tel. 0317 421 285 
apr 20 10.00u  De Vocht 0318 413 088 
mei 4 10.00u  Beerepoot 0317 423 570 
 18 10.00u  De Groot 0318 417 355 
jun 1 10.00u  Heestermans 0318 416 462 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
apr 20 10.00u Baks 0318 418 686 
mei 4 10.00u Schlepers 0318 416 304 
 18 10.00u Baks 0318 418 686 
jun 1 10.00u Kroes 0318 418 002 

De heer Humme, Commandeursweg 5, 
tel. 0318 417 195 
apr 20 10.00u Meijs 0318 418 273 
 27 10.00u  nog niet bekend 
mei 4 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
 11 10.00u Kroes 0318 418 002 
 18 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
 25 10.00u Roelofs 0318 420 382 
jun 1 10.00u Nell 0318 430 988 

Kom in de kring’   Palmpasen 2014 
Op zondag 13 April vieren we tijdens ‘Kom in de 
Kring’ weer Palmpasen. Net zoals andere jaren 
mogen kinderen weer hun eigen Palmpasen stok 
maken. De kleine kinderen zullen hierbij hulp 
krijgen van de grote mensen. Als alle Palmpasen 
stokken zijn gemaakt, gaan we ze aan iedereen in 
de kerk laten zien. Misschien gaan we bij goed weer 
wel weer naar buiten voor de Palmpasen optocht.  
Hierna kunnen alle kinderen bij de papa’s en 
mama’s in de kerk gaan zitten. Gezamenlijk zullen 
we dan de viering in de kerk afsluiten. 

Voor het maken van de Palmpasen stok vragen we 
een bijdrage van € 2. Deze bijdrage kan vooraf-
gaand aan de dienst betaald worden. Verdere infor-
matie kan verkregen worden via het e-mail adres 
komindekring@rkkerkbennekom.nl of telefonisch bij 
Angelique Zandstra: 0318 418 992. 

Als u goed ter been bent wilt u dan uw auto NIET op 
het plein voor de kerk parkeren. De parkeerplaats 
van de PLUS is een goede optie. Of met de fiets 
natuurlijk. 

Werkgroep peuter / kleuter en kerk 

Gezinsvieringen Goede Week 
In de Goede Week verzorgt de Werkgroep 
Gezinsvieringen samen met voorgangers en met 
medewerking van het kinderkoor twee 
Gezinsvieringen: een op Palmzondag en een op 
Goede Vrijdag. 
Palmzondag (13 april) 
Tijdens de viering op Palmzondag (vanaf 10.00 uur) 
staan we stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Via de belevenissen van de ezel komt het verhaal 
van intocht tot leven. Ook dit jaar weer kunnen de 
jongste kinderen tijdens de viering Palmpasen-
stokken versieren. Met die Palmpasenstokken lopen 
zij voorop tijdens de processie aan het eind van de 
viering. Verder zal er gelegenheid zijn de 
spaardoosjes van de Vastenactie in te leveren. 
Goede Vrijdag (18 april) 
Tijdens de viering, ’s middags vanaf 15.00 uur, is er 
een sobere viering van Goede Vrijdag. De kinderen 
brengen een bloemenhulde aan het Kruis. 
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Pasen 2014 
en de weg daar naar toe 

We vieren Pasen dit jaar in een wereld van chaos. 
De bloedige broederstrijd in Syrië – ondoorzichtig 
als hij is – wordt uit onze gedachten verdrongen 
door het conflict in Oekraïne, door de haat tussen 
moslims en christenen in Centraal Afrika, de 
dreigende oorlog in Mali en, wie weet, door op-
komende onrust elders op aarde. Aangrijpend en in 
de persoonlijke sfeer was op 7 april het 
aangrijpende bericht van de laffe moord op Pater 
Frans van der Lugt S.J. Dood is hij, die vrede 
aankondigde te midden van al het geweld en die 
mensen met een verschillende achtergrond 
bijeenbracht. 

Wordt het nog wat met het beloofde Nieuwe 
Leven? Met het Koninkrijk Gods? Opstand in 
overvloed, maar Opstanding? Wanneer zal voor ons 
de zon op gaan? Zon – met een hoofdletter! Wie zal 
in onze tijd de bikkelharde steen wegrollen? 

Symbool voor die pijnlijke, verwarrende weg naar 
Pasen, stond dit jaar bij ons een duister gedicht van 
Hans Favereij, dat we met een klein groepje 
mensen in de veertigdagentijd trachtten te 
ontcijferen. Het gedicht is raadselachtige poëzie 
over leven en dood. De tekst van dit gedicht luidt: 

Een zondag als een stille trom 
van verpulverde honden. 

De afgrond roert zich niet; 
ik bezit geen touwladders. 

Wat ik ken werp ik weg, 

wat ik wegwerp keert terug 
in concentrische cirkels 

van zijde en krijt: 

het laatste voorjaar 
na de laatste sigaret. 

Niets naders wordt bekend 

omtrent de metamorfosen 
van ertspalm en kwartsbron. 

U begrijpt, het kost heel wat moeite, eindeloze 
discussies en uren van meditatie om deze 
cryptische woorden te kunnen lezen als een 
sprankje hoop. Hoop, bijna tegen beter weten in. 
Goed Nieuws te midden van diepe duisternis. Het 
Paasevangelie ten voeten uit! 
 
Om U een beetje op weg te helpen volgt hier een 
'hertaling' van het gedicht, waar we ons samen – 
min of meer – in konden vinden. 

A  Een Zondag met de smaak van een 
verpletterend verslagen leger, 
met stille trom op de vlucht... 

B De – ons allen bekende – afgrond, de dood 
houdt zich stiekem koest 
Ik sta met lege handen, machteloos. 
Wat ik zó ken en ervaar, werp ik ver van mij 
weg 

C Maar wat ik wegwerp (die Zondag, de dood) 
keert als een boemerang terug. 
Nu geordend, en kostbaar, want in 
concentrische cirkels van zijde; 
en wat ik wegwierp, roept luid (het krijt,  
soms dreigend, soms irritant triomfantelijk): 

B' “het laatste voorjaar! (een laatste opleving) 
na de laatste sigaret! (nog een ogenblikje 
van geluk en genot) 
en dan... ” 

A' Niets naders – dan wat al lang bekend was – 
wordt ons geopenbaard, namelijk 
de – ons allen bekende – (en beloofde) 
metamorfosen  

 van ‘vlucht’ (zie A) in een ‘(overwinnings-) 
palm’ 
en van ‘dood’ (zie B) in een ‘bron (ten 
leven)’. 

M.a.w. er is wel degelijk een belofte van 
fundamentele verandering (metamorfosen), maar 
die belofte komt tot ons slechts in beeldtaal, in de 
taal van (verhalende) poëzie. Of, met de woorden 
van de Bijbel: 
 

Hij is opgestaan 
Op de derde dag 
Volgens de Schriften  
(de verhalen en profetieën van het Oude 
Testament). 

Hans Koenen 

In memoriam 
Op 19 maart 2014 is overleden in ’s-Hertogenbosch 
onze oud parochiane Corrie Scholten-Burg, 78 jaar. 
Dit was de plaats waar ze op 3 oktober 1935 het 
levenslicht zag. Tot haar trouwen was ze 
verpleegkundige, hoofd van de kinderafdeling en 
kraamdocente. Ze trouwde met Jan Scholten in 
1965. Ze kregen 4 kinderen, Marieke, Astrid, Irene 
en Arend-Jan. 

In 1968 is het gezin in Bennekom komen wonen aan 
de Vossenweg 62 in Bennekom. Ze was een vrouw 
die hield van lezen, van Russische literatuur tot 
gedichtenbundels. Televisie was aan haar niet  
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besteed. Daarnaast hield ze van de tuin. Uren kon 
ze daar in doorbrengen. Ze had een ”ijzeren” 
geheugen en hield het weer van iedere dag bij in 
een dagboek. Mooie herinneringen waren er aan de 
kerst. Het plotselinge overlijden van haar dochter 
Astrid heeft in haar verdere leven een grote rol 
gespeeld. 

In 2012 zijn ze weer in ’s-Hertogenbosch gaan 
wonen. De kathedraal van ’s-Hertogenbosch, het 
bezoek aan onze lieve Vrouwe van Den Bosch gaven 
haar rust. Eind vorig jaar werd ze ziek en begin 
januari kreeg ze te horen dat de uitslagen van de 
onderzoeken niet goed waren. In die laatste 2 
maanden van haar leven heeft ze veel uit handen 
kunnen en moeten geven. De zorg die zij altijd had 
voor haar man en de kinderen werd nu omgedraaid. 
Iedereen van het gezin zorgde nu voor haar. Het is 
een bijzondere tijd geweest. Samen de viering ten 
afscheid voorbereiden. De muziek, de lezingen. Uit 
het boek Spreuken en het evangelie van Johannes. 
Wie er wat zou gaan zeggen. Het mooie gedicht van 
kleinzoon Douwe. Daarna was er tijd om te praten 
Haar kinderen en kleinkinderen genoten van de 
bezoeken. 

“Mijn laatste weken zijn de gelukkigste”, heeft ze 
anderhalve week voor haar dood gezegd. Ze vond 
het fijn dat haar kinderen dichtbij waren. Het 
afscheid nemen van haar broer en zussen, die haar 
zo dierbaar waren. Ze genoot van de vele bloemen 
en kaarten en de fijne bezoeken. Op woensdag 19 
maart is ze ‘s morgens rustig en tevreden 
ingeslapen.  Het leven van Corrie als echtgenote, 
moeder en oma is voltooid en met haar afscheid 
heeft zij veel meegegeven. Dat deze rijkdom, deze 
wijsheid gedeeld en benoemd mag blijven worden. 

Aan het eind van de viering ten afscheid is ze onder 
het zingen van het Lied van de Zoete Lieve Vrouw 
van Den Bosch de kerk uitgedragen. Corrie is te 
ruste gelegd op het katholieke kerkhof bij haar 
dochter Astrid. Dat Corrie ruste in vrede. Dat zij zich 
geborgen mag voelen in Gods oneindige liefde. 

 
‘Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik 
jou gedragen…’ 

Deze tekst stond in de rouwcirculaire van mevrouw 
Truus Tijssen-Janssen en tijdens de afscheidsdienst 
mochten we luisteren naar dit lied. Truus werd op 3 
juni 1944 geboren in Wageningen en overleed thuis, 
aan de Bovenweg 11b op 27 maart 2014. 

Tijdens de viering van woord en gebed in het 
crematorium kregen we een mooi beeld van Truus, 
verwoord door haar dochter Wilma en zoon 

Clement. Wat was ze trots op haar kleindochters 
Sandra en Miranda. En dan kleinzoon Tim: hij was 
toch wel verdacht vaak moe als oma de scoot-
mobiel bij zich had. Hij kreeg dan altijd een lift van 
haar. Meike had een bijzonder plekje in haar hart. 
Zij was de oma van de knutselwerkjes. Truus was 
creatief: schilderen – thuis hangen juweeltjes aan 
de muur. Op maandag werkte zij aan haar kaarten 
en iedere week speelde ze rummikub. Momenten 
om naar uit te zien. Ze genoot van zoveel lieve 
mensen om zich heen en bezoek kreeg altijd koffie 
of thee met iets lekkers erbij. In de laatste jaren van 
haar leven heeft ze veel pijn, verdriet en vooral 
angst gekend. Angst om dood te gaan. Ze wilde er 
liever niet aan denken of over praten. Maar haar 
grootste kracht was een positieve levenshouding en 
de wil om te leven. Zowel haar man Chris als de 
kinderen waren er van overtuigd dat Truus geloofde 
in een hemel, in ‘iets heel moois’ na de dood. Het 
was dan ook geen moeilijke keuze om te kiezen 
voor een lezing uit het boek Openbaring: Een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Al het oude is 
voorbij, maar wat blijft is de liefde, die zij gaf en 
mocht ontvangen. Kunnen, durven loslaten, uit 
handen geven, dat is liefde. Tot het allerlaatste 
moment was Chris haar steun en toeverlaat en ze 
genoot van zijn aanwezigheid. 2 ouders om trots op 
te zijn, zeiden Wilma en Clement. 

De 4 kleinkinderen ontstaken het licht bij haar. Mag 
zij nu daar zijn, in Zijn eeuwige licht en vrede. Het 
nieuwe Jeruzalem. En mogen zij, die achterblijven 
met gemis, zo nu en dan een stukje hemel op aarde 
ervaren, in een troostend woord, een arm om hen 
heen. 

Mededelingen 
Ingeschreven 

× dhr. Leandre Bulambo, Meidoornlaan 2, 6721BZ 
Bennekom 

× dhr. Chris Haver, Slagsteeg 5, 6721NR Bennekom 

× dhr. Theo Jetten, Oost-breukelderweg 76, 
6721PH Bennekom 

Verhuisd 

× per 2 april: dhr. Frans Cottelaar van Gasthuis-
bouwing 49 naar Oost Breukelderweg 97, 
6721PH Bennekom 

Seniorenpastoraat 
Op dinsdag 1 april is de ochtend geweest voor de 80 
jarigen en ouder in onze geloofsgemeenschap. 
Thema van die ochtend was: 
vrije tijdsbesteding in de jaren 50 en 60 
We hebben die tijd weer even naar voren gehaald 
door te benoemen welke politieke partijen er  
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waren, de kabinetten Drees, Beel en de Quay, wat 
er in die tijd gebeurde ;oorlog Noord- en Zuid-
Korea, overlijden Stalin, Chroetsjov, de inval in 
Hongarije. Onderwijs; de zaterdagmorgen nog naar 
school, huishoudschool, ambachtsschool, de inter-
naten bij de katholieke scholen, sparen voor de 
missie. 
36 senioren waren aanwezig terwijl er ook nog 
enkelen ziek waren of andere afspraken hadden. 
Verwelkomd met een kop koffie of thee en koekjes 
uit de jaren50/60 hebben we ons deze ochtend 
gebogen over de vrijetijdsbesteding in de jaren dat 
zij rond de 20/30 jaar waren. Verhalen werden er 
verteld aan de hand van foto’s en kaarten. 
Kamperen, reis naar Rome. Opleiding voor gidsen 
die de “jonge” dames toen op advies van de pastoor 
mochten volgen. Het geloof speelde in die tijd een 
ontzettend belangrijke rol. Velen hebben zich 
ingezet in het kerkelijk leven. Het meelopen met 
processies, “slippendrager” zijn van hoge geeste-
lijken. Het verhaal om nu toch een eindelijk de zee 
te zien. Bij vader achterop de fiets. Het verhaal over 
een telefoongesprek van oma met haar kleinzoon 
over een woord van 8 letters voor een rang in de 
schouwburg. Met een a. Heel herkenbaar en leuk 
om te horen. 
Rond 12.00 uur stond de lunch klaar in de 
parochiezaal. Een genot om al die mensen blij te 
zien zitten, met elkaar te praten. Het gezamenlijk 
lunchen is een blijft iets waar iedereen van geniet. 
Hartelijk dank aan de dames die dit verzorgd 
hebben en ook dank aan onze rijders die 
verschillende mensen van huis hebben opgehaald 
en teruggebracht. Al met al een leuke, gezellige en 
warme ochtend waar weer nieuwe contacten zijn 
gelegd. 
Werkgroep seniorenpastoraat: Brigit Kaptein, Mieke 

de Heij, Marianne Thie en Marian Bolscher 

Verslag Open MVR vergadering 25 
maart 
Op de agenda staan: 

1. Bezuinigingen binnen de ZTB-parochie en de 
effecten daarvan in de locatie MVR; 

2. Uitbreiding parochiezaal; 
3. Duurzaamheid in de MVR 

Bezuinigingen: 
ZTB heeft een tekort op de begroting 2014 van 
€ 200.000. Er moet over het geheel genomen zo’n 
15-20% bezuinigd worden. Dat zal ook effect 
hebben op de gang van zaken in Bennekom. 
Daarover is eergisterenavond (24 maart) door de 
voltallige locatieraad gesproken met een delegatie 
van het ZTB-bestuur (vicevoorzitter Jacq Peerlings 

en penningmeester IJs van Leijen). Een goed 
gesprek volgens de voorzitter van de locatieraad 
Peter Wijngaard. 

Een strategische studie over een periode van 7 à 8 
jaren laat zien dat drie locaties kans van overleven 
hebben: Wageningen, Ede en Bennekom. Wage-
ningen en Ede zijn groot, Bennekom is klein maar 
vitaal. Het voortbestaan van deze locaties zal 
kunnen worden gegarandeerd. Bij ongewijzigd 
beleid zou de ZTB-parochie over 7 à 8 jaar 
opgehouden kunnen zijn te bestaan. 

Een belangrijke post is groot onderhoud van de 
gebouwen. Deze zal ongeveer worden gehalveerd. 
Bennekom zal het er mee kunnen doen. De 
pastorieën, behalve die van de drie garantie-
locaties, zullen worden verkocht. De verbouwing 
van de parochiezaal in Bennekom gaat door, 
behoudens goedkeuring van het bisdom. Daarvoor 
is een bedrag begroot van € 70.000, waarvan de ZTB 
de helft voor haar rekening neemt. Van de 
resterende € 35.000 is reeds € 10.000 bijeen-
gebracht door de acties van Janneke Postma 
(applaus), de rest zal verkregen moeten worden uit 
bijdragen van de parochianen. Een eerdere 
voorlopige sondering kwam al uit op een totaal aan 
bijdragen van € 37.000. 

Het aantal vieringen zal worden teruggebracht van 
ca. 650 naar 450. Hiervoor komen vooral in 
aanmerking Rhenen, Oosterbeek, Renkum, Door-
werth en Heelsum. Op een zogenaamde 5e zondag 
(4 keer per jaar) zal er een centrale viering zijn. De 
andere kerken zijn dan dicht. (4 keer per jaar zijn er 
5 zondagen in de maand). 

Geldelijke beloningen aan koordirigenten, paro-
chiële voorgangers, kosters e.a. zullen worden 
opgeheven of verminderd. Voor koren, dirigenten, 
organisten is het € 40.000 bezuinigen, voor overige 
vrijwilligers is het € 15.000 bezuinigen. Voorts is in 
overweging voor de hele parochie 3 vaklieden als 
dirigenten aan te stellen voor drie samen te stellen 
parochie-koren. Maatregelen waartegen nog al wat 
bedenkingen werden geopperd. Reden waarom ze 
in beraad worden gehouden. Tarieven voor 
uitvaarten en andere kunnen worden verhoogd en 
geharmoniseerd. 

Er zijn zorgen over het huidige pastoresteam. Hans 
Lucassen moet zich nog in acht nemen en is 
eigenlijk al te druk, Hans Lammers gaat vertrekken, 
evenals Yuri Saris. Er zal nog worden bezien of ‘de 
Brazilianen’ (Shalom) al zover zijn dat zij in vieringen 
kunnen voorgaan. 
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Ter sprake kwam nog het centrale parochieblad. 
Het gaat er wel komen. Het is overigens een 
initiatief van het pastoresteam, niet van het ZTB-
bestuur. Vanuit het ZTB-bestuur was er wel sprake 
van een zekere mate van ontstemming over het 
blijven verschijnen van het blad van de locatie 
Bennekom. Het mag dan ‘Nieuw S blad’ heten, een 
nieuwe omslag hebben gekregen en een nieuwe 
letter, het is gewoon het oude lokale blad voor de 
katholieken in Bennekom. 

Uit de actie kerkbalans komt de waarneming dat 
veel mensen vragen om meer openheid over de 
cijfers. Voor wat Bennekom betreft gaan die er nu 
komen. Op de website en in de met Pinksteren 
verschijnende lokale nieuwsbrief. Voor wat 
Bennekom betreft blijft het resultaat van de actie 
kerkbalans redelijk op peil, volgens de voorzitter. 
Wij spelen quitte. 
Uitbreiding parochiezaal 
Over de uitbreiding van de parochiezaal worden 
door Arend-Jan Nell aan de hand van een 
PowerPoint projectie enkele voorlopige toelich-
tingen gegeven.  
Duurzaamheid in de MVR 
Over Duurzaam bouwen, Duurzaam beheer en Fair 
Trade (Groene-kerk-actie) werd in drie groepen 
beraadslaagd, waarna plenair samenvattingen 
worden gegeven. 

Een goed geleide vergadering die in een positieve 
sfeer is gehouden, meent uw verslaggever: 

Timo Harmsen, Bennekom, 26 maart 2014 
(Dit verslag is door de voorzitter LR geverifieerd) 

 

Collecteopbrengsten februari en maart 
Datum 
viering 

eigen 
kerk 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte 

16 feb 57,91 100,80 Vluchtelingenwerk 

23 feb 113,77 102,20 Caritas 

2 mrt 137,42 157,65 Hospice Bennekom 

9 mrt 86,90 173,15 Vastenaktie 

16 mrt 75,33 84,65 
Amnesty 

International 

23 mrt 136,65 175,55 
Artsen zonder 

Grenzen 

24 mrt 
(uitvaart) 

249,05  n.v.t. 

Totaal: 857,03 794,00  

Dit zijn weer hele mooie opbrengsten van de 
collectes. Hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Arend Jan Nell, penningmeester MVR Bennekom 

Actie Kerkbalans 2014 
De actie Kerkbalans 2014 is goed verlopen. Dankzij 
een team van 18 zeer actieve parochianen, die in 
totaal 450 adressen hebben bezocht. In totaal is 
voor 2014 toegezegd door de bezochte parochianen 
een bedrag van € 48.008, zowaar een prachtig 
resultaat. Dit bedrag is lager doordat een aantal 
parochianen hun bijdrage niet aan de actie 
Kerkbalans maar aan de Vereniging hebben 
toegezegd. 

In 2013 is ontvangen aan Kerkbijdragen een bedrag 
van € 57.624, waarbij was toegezegd een bedrag 
van € 53.629. Rekening houdend met de dotatie 
aan de Vereniging is mijn inschatting dat de totale 
toezeggingen voor 2014 t.o.v. 2013 op het zelfde 
peil zijn gebleven. 

De actie blijkt naast het financiële aspect ook een 
goede communicatiemogelijkheid te zijn met de 
parochianen. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die 
zich voor de actie hebben ingezet. Hopelijk volgend 
jaar weer zo’n geslaagde actie. 

Met vriendelijke groeten Nico Kamstra 
 
 
 

Iets voor U? 
Bedankt: 

× Anneke Meijerink. Dank voor al je 
werk voor het seniorenpastoraat. 
Dankbaar werk waarvoor veel 
waardering is (door jong en oud!). 
 

Vacatures: 

· Locatieraad. We zoeken versterking 
voor onze locatieraad. Gaat het vitaal 
houden van onze locatie je aan het 
hart? Vanuit de locatieraad kun je hier 
mede de koers voor bepalen! Vraag 
gerust om meer informatie bij Peter 
Wijngaard (0318 417 670). 

Werkgroep Attent op talent 
 (Marian Bolscher, Truus Appelman, 

José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 
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 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 

Katholiek Vrouwengilde  
Wat er gebeurde 
Donderdag 20 februari: Ontmoetingsochtend. In 
het zaaltje zitten 20 dames uit Bennekom en 
Wageningen voor de Ontmoetingochtend, die dit 
keer door KVG Bennekom is georganiseerd. Yuri 
Saris neemt ons mee naar de Heiligen van de 
Katholieke kerk. Door het stellen van vragen en het 
aan de orde brengen van citaten uit de Bijbel, wordt 
het een levendige ochtend, met veel discussie en 
geeft het een warm gevoel na afloop. Na genoten te 
hebben van een heerlijke lunch met soep gemaakt 
door Beppie en Agnes, nemen we afscheid van 
elkaar. Neeltje Nakken.  
Maandag 3 maart: Jubileumavond 55 jarig bestaan. 
Een avond in het teken van ons 55 jarig bestaan. Er 
waren maar liefst 74 van de 80 dames, die zich 
aangemeld hadden. Helaas was een aantal dames 
ziek, of zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Eerst 
was er een inleiding over de oprichting 55 jaar 
geleden, maart 1959. De katholieke kerk Bennekom 
begon vorm te krijgen en nu vond mevr. Gorris van 
de “paramentenclub” het tijd worden voor een echt 
katholiek vrouwengilde. Mevr. de Zeeuw, een 
creatieve muzikale vrouw, wist raad. Ze maakte een 
revue, en bijna alle dames die die bewuste avond 
naar de voorstelling kwamen werden lid, liefst 48 
dames. Er werd een bestuur samengesteld, waarbij 
soms enige druk werd uitgeoefend, getuige de 
dochter van mevr. Kho, die vertelde, dat haar 
moeder thuiskwam en verzuchtte dat ze in het 
bestuur was gepraat en nu al spijt had. En ze vroeg 
of haar dochter, die toen in de jonge kinderen zat, 
deze bestuursfunctie niet van haar wilde 
overnemen. En ja dat deed mevr. Kho junior. Ze is 
nu ook 55 jaar lid, evenals vier andere dames: Mien 
Verkerk, Guus Mosch, Jeanne Stadegaard en Bep 
van de Knaap zijn eveneens dames van het eerste 
uur. Zij werden allen gehuldigd. Het K.V.G was er 
voor de gezelligheid, om elkaar te ontmoeten. 

Dames die hier woonden hadden familie in heel 
andere delen van Nederland wonen; velen hadden 
partners van de Universiteit Wageningen, of 
werkten er zelf. Werken voor de universiteit 
betekende vaak worden uitgezonden en in 
Bennekom vond je als vanzelf je zwervende 
medeleden weer terug; dat gaf een makkelijke 
band, een soort ”familie”. Ede groeide gestaag en 
ook daar kwamen families uit ons hele land naar toe 
en de dames kwamen naar ons vrouwengilde. Het 
K.V.G. was er ook voor studie, toerustingscursussen 
en informatieve lezingen, voor het vieren van 
Sinterklaasavond en Kerst, voor het beschilderen 
van eieren en andere creatieve bezigheden. De 
onderwerpen van de lezingen en geboden 
opleidingen groeiden door de jaren met de leeftijd 
van de dames mee en ook de leeftijden van de 
kinderen komen terug in de lezingen. Voor elke 
periode informatie. Lezingen gaan over verschillen-
de onderwerpen zoals politiek, medische proble-
men, natuur, cultuur, etc. Ook verdiepings-
ochtenden vinden plaats, soms samen met andere 
parochies. En is er een jaarlijks reisje. Het K.V.G. 
staat ook open voor dames van andere levens-
beschouwelijke achtergrond; dat maakt onze 
vereniging juist interessant. We hebben geen 
landelijk overkoepelend K.V.G. meer, echter nog 
wel een provinciaal bestuur; in dit kader 
organiseren we 11 april de provinciale dag. Onze 
taken veranderen steeds met de leeftijd van de 
leden mee. Zoals het speciaal door Mieke Boekholt 
gemaakte lied zegt: “we gaan voor de 60 jaar” maar 
we zijn mensen van “alle dag” en kunnen niet lang 
vooruit kijken. Het feit, dat er vanavond zo’n 74 van 
de 97 leden zijn bewijst, dat er nog veel behoefte is 
aan onze vereniging. We besloten na een glaasje en 
het lied met ons “lopend buffet”. Zo te horen was 
het een geslaagde avond. 
Wat er komen gaat 
Maandag 12 mei: Slotavond. Deze wordt verzorgd 
door Melania. De parochiezaal is open vanaf 19.30 
uur voor koffie en thee en we starten om 20.00 uur. 

Gea Kleipool, voorzitter K.V.G. 

Stiltevieringen in de stille week 
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april 
zijn er ’s avonds korte bijeenkomsten in de Oude of 
Sint Alexanderkerk. Door middel van zang, lezingen, 
gebeden, muziek en vooral stilte is er ruimte voor 
bezinning in deze week, waar wij het ritme beleven  
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tussen de intocht in Jeruzalem en de Kruisiging. De 
kerk is iedere avond om 19.00 uur open en de 
vieringen zelf zijn van 19.30 uur – 20-15 uur. De 
organisatie is in handen van de Raad van Kerken 
Bennekom. 

Deze liefde zal mij dragen 
Keltische christelijke spiritualiteit 

Ierse muziek is niet alleen in 
Ierland een belangrijk onder-
deel van de cultuur, maar is 
wereldwijd een inspiratie-
bron voor veel muzikanten 
en muzieksoorten. Keltische 
kunstuitingen zoals het 
Keltische kruis en Keltische patronen vind je tot op 
de dag van vandaag terug in bijv. sieraden, tattoo’s 
en grafische vormgeving. Minder bekend is de 
invloed die het vroege Ierse christendom en 
spiritualiteit heeft gehad op de ontwikkeling van het 
christendom in West Europa. Onderdelen van die 
christelijke Keltische spiritualiteit kunnen ook 
vandaag de dag een bron van inspiratie betekenen. 
De viering “Deze liefde zal mij dragen” 
Samen met de Raad van Kerken in Bennekom heeft 
muziekgroep Turas (Gaelic voor "reis") een Keltische 
christelijke viering gemaakt met als thema “Deze 
liefde zal mij dragen”. In deze viering smelten naar 
goed Keltisch gebruik muziek, teksten, gedichten, 
verhalen, filmbeelden en foto's samen tot een 
vrolijk, leerzaam en inspirerend geheel. 

Na afloop is er koffie/thee en “Iers soda bread”, 
door bakker ten Veen voor ons gebakken. Dit is een 
voorbeeld van de Ierse gastvrijheid. 

Muziekgroep Turas bestaat uit 5 muzikanten. Het 
instrumentarium bestaat uit keyboard, gitaren, 
banjo, bodhran, fluit, viool en accordeon. De zang 
neemt een belangrijke plaats in en wordt 
afwisselend solo en meerstemmig uitgevoerd. 
Datum: vrijdag 16 Mei 2014 
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: NPB Ontmoetingskerk, Emmalaan 1, 

Bennekom 

Excursie naar de Hof van Lof 
Een activiteit van de Raad van Kerken 

Na de geslaagde excursie naar de 
Hof van Lof te Megen op 28 
september 2012 zouden velen de 
prachtige tuin graag in volle bloei 
willen zien. Daarom gaan we nu op 
20 juni 2014 naar de bijzondere tuin van het 
klooster van de Minnebroeders die door vrijwilligers 
wordt onderhouden. Deze keer brengen we daarbij 
ook een bezoek aan het klooster zelf. Een 
combinatie van een bezoek aan dit klooster en aan 
de tuin is heel uniek en voor de deelnemers een 
bijzondere kans om dit mee te maken. 
Datum: vrijdag 20 juni 2014 
Vertrek: 13.00 uur, vanaf de Rooms Katholieke 

Kerk Heelsumseweg 1 
Aantal deelnemers: maximaal 20. Inschrijving naar 

volgorde van aanmelding bij de secretaris 
van de Raad : J. Fokkens, e-mail 
j_fokkens@online.nl of tel. 0318 417 291. 

Kosten: € 8 p. p.(inclusief reiskosten). 
 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Vrijmoedig spreken over mijn geloof 
In de regel ben ik terughoudend met het spreken 
over mijn geloof, terwijl het voor mij toch erg 
wezenlijk is. Misschien daarom wel: dat wat kost-
baar is, haal je niet te pas en te onpas tevoorschijn. 
Andere mensen zijn er vaak heel anders dan ik mee 
bezig, of helemaal niet. Ik heb niet zomaar aan-
sluiting. 
Maar ik ben er altijd wel op gespitst. Als iemand 
over zijn of haar geloof begint, luister ik er graag 
naar en ga er met plezier op in. Ik merk trouwens 
wel een verschil met toen ik nog als pastor werkte, 
in Enschede en Barranquilla. Toen waren de 
verwachtingen anders en was het vanzelfspreken-
der dat ik over het geloof sprak. 

'Vreugde in het evangelie' 
Onlangs schreef paus Franciscus een brief: Vreugde 
in het evangelie. Die gaat precies over het thema 
‘spreken over je geloof’. De brief is inspirerend. 
Franciscus spreekt graag over zijn geloof, maar nog 
mooier is dat je ziet dat er bij hem een nauwe 
samenhang is tussen wat hij zegt en wat hij doet. Je 
ziet bij hem zijn eigen geloof in de praktijk en hij 
laat zich graag inspireren door de geloofspraktijk 
van anderen. Daarom bereikt hij met zijn brief dat 
je gaat nadenken over wat je zelf doet. Dat 
overkwam mij althans. Kan ik andere mensen niet 
met meer vertrouwen tegemoet treden, meer 
geloof hebben in hun kracht en in de mijne? Kan ik, 
in een tijd dat bijna niemand de Bijbel nog leest, 
erop blijven vertrouwen dat de verhalen mensen  
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nog altijd diep kunnen raken? Zou ik niet meer 
kunnen betekenen voor de kapel in de wijk? 
Terughoudenheid 
Zou ik ook niet vrijmoediger over mijn geloof 
moeten spreken? Franciscus roept er wel toe op. De 
terughoudendheid die ik erbij voel is echter meer 
dan alleen persoonlijke geremdheid. De kerkelijke 
verkondiging heeft een belast verleden en ook 
heden. Geloof is te vaak opgedrongen als vorm van 
disciplinering. Ik ben daar altijd gevoelig voor 
geweest en ik zie nog vaak dat mensen in een 
kerkelijke context niet serieus genomen en klein 
gehouden worden. Daar wil ik niet zomaar aan 
voorbijgaan. 
'Eenheid gaat boven conflict' 
Maar de oplossing is natuurlijk niet om dan maar je 
mond te houden. De brief van Franciscus zegt 
gelukkig ook iets behartenswaardigs over dit en 
andere conflicten. De paus spreekt ergens over het 
principe 'eenheid gaat boven conflict'. Daarmee wil 
hij aangeven dat conflicten geen eindpunt mogen 
zijn, maar aangegrepen en verhelderd moeten 
worden om tot een diepere eenheid te komen: een 
conflict dat tot oplossing gebracht is. Zo voel ik me 
door de brief geïnspireerd om mijn bijdrage te 
leveren aan het 'vrijmaken van de geloofstaal'. Dat 
wil zeggen het vrijmaken van het geloof in mezelf 
en in anderen. Het is sterk genoeg om weerstand te 
kunnen bieden tegen disciplinerende en kleineren-
de praktijken, en mag daarom hardop klinken. 

Marc van der Post, 7 maart 2014 
Uit: www.mensenmeteenmissie.nl/verhalen/2014/03/07/vrijmoedig-

spreken-over-mijn-geloof 

Tijden veranderen……. 
De tijd veranderde ook ons denken over geloof en 

zeden en ons krampachtig omgaan met seksualiteit. 
In het vorige nummer van dit blad deelde ik met u 
een leeservaring van het boek “Oorlog en terpen-
tijn” van de Vlaamse schrijver Stefan Hertmans. Het 
verhaal speelt zich af in Vlaanderen en onder meer 
in de stad Gent. Uit de tijd van mijn kinderjaren heb 
ik aan die streek veel herinneringen. Ook oorlogs-
herinneringen, niet van ‘de Grote Oorlog’, waarover 
het boek in belangrijke mate gaat, maar van de 
“Tweede Wereldoorlog”. Het boek van Hertmans 
maakte meer herinneringen in mij wakker. 

Toen de oorlog in Nederland en elders in West 
Europa op vrijdag 10 mei 1940, twee dagen voor 
Pinksteren, uitbrak, woonde ons gezin in Sas van 
Gent, waar mijn vader directeur van het post-
kantoor was. Sas van Gent was in die tijd een druk 
industriestadje, gelegen aan het kanaal van Gent 
naar Terneuzen op de grens met België. Het 

postkantoor, dat tevens de ambtswoning van de 
directeur omvatte, was een in zijn omgeving relatief 
groot gebouw met op de hoek een torentje en met 
in het midden een hoog uitstekende paal waarvan 
naar alle richtingen telefoondraden gingen. Ik was 
toen 12 jaar. 

Ik ging die dag gewoon naar school. Of we veel 
geleerd hebben weet ik niet meer. Wel staat mij 
nog helder voor de geest dat tegen het einde van 
die schooldag het fluitende geluid van neer 
suizende bommen en zware explosies ons in paniek 
de straat deden oprennen richting huis. Ik zag al 
gauw mijn vader staan wenken. Wij woonden dicht 
bij de school. Een enkel Duits vliegtuig had een 
spoor getrokken van vijf of zes bommen, dat precies 
over ons huis liep. Een bom was gevallen vlak voor 
het postkantoor op een glasgroothandel, en een 
bom vlak na het postkantoor op het huis van de 
koster, die een winkel had in religieuze artikelen 
e.d. Jammer van de heiligenbeeldjes, de 
rozenkransen en de kerkboeken. Maar zijn oude 
vader die net zijn middagslaapje deed, dankte zijn 
leven aan het feit dat hij van onder zijn matras 
onbeschadigd uit het puin kon worden gehaald. 

Het Nederlandse leger moest al na enkele dagen 
van strijd voor de Duitse overmacht capituleren. 
Ook het Belgische leger werd ver teruggedrongen. 
Niettemin besloot het een verdedigingslinie op te 
werpen langs het kanaal van Terneuzen naar Gent 
en de rivier de Leie. De inwoners van Sas van Gent, 
dat in de frontlinie kwam te liggen, moesten 
evacueren. Er was geen andere richting dan naar 
het westen. Na een dag en een nacht kwamen we 
terecht in Oost Eeclo. In Oost Vlaanderen. Dus 
helemaal niet zo ver van huis. 

We kregen onderdak in een schoolgebouw. De 
vloeren waren bedekt met een dikke laag stro. In de 
verschillende lokalen bakenden gezinnen met hun 
pakken en zakken een eigen territorium af. 
De strijd die we in Sas van Gent dachten te 
ontlopen woedde hevig in en om Oost Eeclo. Van 
west naar oost en van oost naar west floten de 
granaten over onze hoofden heen en weer. 
Vliegtuigen voerden hun luchtgevechten boven ons 
uit. Scherven van shrapnels kinkelden als hagel neer 
op het schoolplein. Een grote kassei uit de straat 
kwam dwars door het dak en het plafond midden in 
ons klaslokaal neer, wonder boven wonder zonder 
iemand te raken. Mannen en vrouwen lagen op de 
knieën, de handen smekend geheven, het ene 
oefening van berouw biddend na het andere. 
“Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden 
omdat ik uw straffen heb verdiend […] Ik verfoei al 
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mijn zonden en beloof met de hulp van uw genade 
[…] niet meer te zondigen. Heer wees mij zondaar 
genadig.” Ik kende die mensen natuurlijk wel. Ze 
kwamen elke zondag in de kerk. Hoewel, sommige 
ook niet. Met verbazing zag ik het aan. Het waren 
toch geen dieven en moordenaars? Mijn begrip 
kwam later. 

Een paar jaar later, 1943. Bij gebrek aan een 
gymnasium in Zeeuws-Vlaanderen was ik op het 
gymnasium van het Thomascollege in Venlo, intern 
op het internaat van de paters Augustijnen. Een 
paar dagen voor kerstmis ging ik met vakantie naar 
huis. In die oorlogsdagen een lange reis, het hele 
land door van oost naar west en dan nog met de 
veerpont over de Westerschelde naar Zeeuws-
Vlaanderen. Het was nog donker toen we 
vertrokken, oorlogsdonker. De lichten op het 
station verduisterd tot gloeiende spijkers. De trein 
die richting Eindhoven ging, kwam uit Duitsland en 
was al deels bezet. Wij, we waren met een groepje 
scholieren, kwamen in gesprek met een paar jonge 
mannen die in het kader van de ‘Arbeitseinsatz’ in 
Duitsland te werk gesteld waren en op verlof 
gingen. Ze mochten alleen op verlof als een 
achterblijvende kameraad voor hen garant stond 
dat zij op tijd zouden terugkeren. Een van de 
jongens liet ons een briefkaart zien geschreven door 
een achtergebleven kameraad en bestemd voor 
diens moeder. Met zijn eigen bloed had hij 
geschreven: ”Lieve moeder, ik zal nooit meer 
onkuischheid doen…..”. Wat dat betekende begreep 
ik inmiddels goed. 

Nu een passage uit het boek:  
“Nu werd het bevel doorgegeven ons meteen in de 
loopgraven te begeven en tot nader order niet meer 
te bewegen. De nacht viel; we sliepen in op de 
dunne laag stro die we uit de kapotte schuren 
hadden gehaald. Anderen gewoon op de modderige 
bodem, sommigen half staand, gebogen boven hun 
geweer, weer anderen in foetushouding, met hun 
gezicht naar de ondiepe aarden wal gekeerd. We 
hadden zin om te roken, maar de geur van 
sigaretten zou ons kunnen verraden aan vijandelijke 
verkenners. 

Ik dacht die nacht weer aan mijn moeder, en plots, 
ik weet niet waarom, aan het feit dat ik nog nooit 

een meisje had gehad - iets wat me geregeld de 
spot van de anderen opleverde. Ik dacht aan het 

meisje in de ondiepe poel - was dat nog maar zo 
kort geleden? Ik zag haar oprijzen in het warme 
waas van het zomerse landschap bij de haven, zij die 
de kleren van Bernadette Soubirous had gedragen. 
Haar zachte naakte vel brandde als een lichtvlek in 

het duister. Wat veroorzaakt toch dat wonder, dat 
we in onze dromen licht en leven zien, terwijl het 
donker is om ons? Onrust woelde door mijn lijf, 
begeerte kreeg me te pakken, en de duivel van het 
verlangen naar zelfbevrediging kreeg me in de 
greep. Hier en daar hoorde ik het regelmatige 
schuiven van stof in het donker, ik wist wat het 
betekende. Van de anderen begreep ik het, maar 
mezelf zou ik het niet vergeven. Ik kwam in de 
wurging van een eindeloos verlangen mij eindelijk 
ook een keer te ontladen, eindelijk een keer, niet 
gezien door de Almachtige en zijn priesters, 
onbereikbaar, voor de biecht, hier in deze hel van 
dood en modder waaruit zelfs de dieren van het 
paradijs waren weggevlucht. Zou het mogen, voor 
een keer? Nog voor ik iets kon ondernemen, louter 
door de gedachte aan de mogelijkheid, vloeide het 
heet en verzaligend in mijn legerbroek; ik schokte, 
duizelde en begon stil te huilen, bad Onze-Lieve-
Vrouw om vergiffenis voor mijn zwakheid. Ik zag het 
meisje, mijn begeerte hield niet op, ik wentelde me 
zuchtend in het vuile stro, gaf me ten slotte met 
brandend schuldgevoel toch aan mijzelf over, huilde, 
bad om vergiffenis voor mijn zonde, viel in slaap.” 

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. 
Tijden veranderen en wij veranderen mee. 

Timo Harmsen, 23 maart 2014 

De Kerk in het Midden 
Ik herinner mij een leraar van de middelbare school 
die van tijd tot tijd de verzuchting slaakte: ik sta hier 
verdorie mezelf overbodig te maken! Dit overkomt 
de kerk in onze tijd ook. Je kunt de kerk en dan met 
name de kloosters zien als de grondleggers van de 
Europese beschaving. 

De meeste middeleeuwse steden bezaten een 
duidelijk midden. In de regel werd dat centrum 
gemarkeerd door een plein, een ruimte dus. Maar 
ook wanneer men de stad van buiten af naderde 
dan was daar een hoge toren die, uitrijzend boven 
de stad het midden daarvan zichtbaar maakte. De 
kerk in het midden; we kennen dat nog als 
uitdrukking. Maar er was een tijd dat de kerk 
letterlijk in het midden van de samenleving stond. 
Bij de bouw van een kerk was iedereen betrokken. 
Niet alleen de bouwmeesters en de timmerlieden, 
maar ook de schilders, de stukadoors, de smeden, 
de beeldhouwers, de loodgieters, de leidekkers, en 
ook de goudsmeden, de musici, de schrijvers en de 
boekverluchters. Alles draaide om de bouw van de 
kerk. 

Neem bijvoorbeeld de schilders. Aanvankelijk waren 
ze voornamelijk bezig met het maken van 
wandschilderingen en glas-in-lood ramen. Die 
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maakten integraal deel uit van de kerk. Ze 
behoorden tot het onroerend goed. In de late 
middeleeuwen veranderde dit echter. De handel 
bloeide en de schilders gingen ook opdrachten 
uitvoeren van de rijke kooplieden en regenten. Dat 
betrof dan geen muurschilderingen maar schilde-
rijen. Een muurschildering is niet verplaatsbaar, een 
schilderij wel. Het kunstwerk werd als het ware weg 
gehaald uit de kerk, er kwam een lijst om het 
schilderij heen die het, in tegenstelling tot de 
muurschildering zelfstandig maakte. Een muur-
schildering kun je niet bezitten, een schilderij kun je 
hebben. Het is roerend goed geworden. Hetzelfde 
zien we bij de beeldhouwers. Kerkbeelden stonden 
meest in een nis. Vrijstaande standbeelden zijn een 
later, renaissance-verschijnsel. 

De middeleeuwse kunstenaars werkten anoniem. 
Eigenlijk waren het geen kunstenaars in de huidige 
betekenis van het woord; het waren ambachts-
lieden. Ze waren lid van een gilde met heel strenge 
eisen aan vakmanschap. In de late middeleeuwen 
begint er een individualistische wind te waaien; de 
renaissance is in aantocht De ambachtslieden gaan 
hun werk signeren. In de achttiende eeuw worden 
de gilden opgeheven. Dit was een ontwikkeling die 
de hele Europese beschaving betrof. De 
middeleeuwse Gotiek maakte plaats voor de 
Renaissance. Kunsthistorici noemen deze ontwikke-
ling “Verlust der Mitte”. De Kerk is niet meer het 
“midden”. Aan deze ontwikkeling heeft de Kerk 
helaas niet kunnen ontkomen. Door het brengen 
van beschaving in de vorm van Verlichting en 
emancipatie heeft ze zichzelf overbodig gemaakt. 
Toch is ze nog lang een midden gebleven. Ik 
vermoed dat de zogenoemde “verzuiling”, die tot 
ver in de twintigste eeuw bestond, een late 
voortzetting was van deze kerk-in-het-midden. 

Koos van der Zalm 

School op slot 
Het is vandaag 28 maart, en al vier weken staken de 
openbare scholen in de provincie Buenos Aires. 
Ruim drie miljoen kinderen hebben nog geen eerste 
schooldag van het nieuwe jaar gehad. Ze zitten met 

hun schooltas op schoot thuis te wachten totdat de 
provinciale regering en de onderwijsvakbonden het 
eens worden over de salarissen. Voorlopig is er nog 
geen oplossing in zicht. 
Veel aan de hand 
Er is veel aan de hand in het onderwijs in 
Argentinië. Docenten worden matig betaald, al is 
het in de laatste tien jaar relatief wel verbeterd. 
Maar erger is dat het onderwijsbeleid schromelijk 
tekortschiet. In Argentinië bestaat maar één 
onderwijsniveau, dat wil zeggen: slim en dom 
hebben hetzelfde programma tot hun achttiende 
jaar. Docenten hebben niet de ruimte om binnen 
dat programma ieder naar behoefte te stimuleren 
of bij te spijkeren. Een lerares taal en literatuur op 
de middelbare school vertelde me dat ze kinderen 
in de klas heeft die nauwelijks kunnen lezen, en dan 
moet ze volgens de lesschema’s met hen Homerus 
behandelen. De meeste kinderen uit de arme 
wijken maken trouwens nooit de middelbare school 
af. Geld voor onderhoud van gebouwen is er niet, 
zodat veel scholen er slecht uitzien: kapotte tafels, 
te weinig stoelen, geen verwarming in de winter, 
geen ventilator in de zomer... 
Merendero 
Ook de middelbare school, waar wij de merendero 
(eenvoudige drink-/eetgelegenheid voor kinderen uit arme 

gezinnen– red) hebben, is in deze weken dicht. Alleen 
de portier en een enkele secretaresse zijn aanwezig, 
zij vallen onder een andere cao. Afgelopen dinsdag 
wilden we ons keukentje schoonmaken. Omdat we 
daar geen daglicht hebben, moet de lamp aan, maar 
de zekering is uitgeschakeld. De ruimte waar de 
stoppenkast zich bevindt, is op slot en niemand 
weet waar de sleutel is. Dat moet de directrice 
oplossen, maar die staakt. De merendero is aan het 
begin van dit schooljaar dus ook nog op slot, tot 
nader order. 
NB: op het moment dat we dit blog plaatsen, is de school weer 
net begonnen. Met ruim vier weken vertraging... 

Marc van der Post, 1 april 2014 
Uit: http://www.mensenmeteenmissie.nl/verhalen/2014/04/01/school-
op-slot 
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 _________________________ MARIA VIRGO REGINA INFORMATIE __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

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

- Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 0318 417 670 

- Rita van Doesum-Karsten (secretaris) 
 e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
 tel. 0318 418 025 

- Arend Jan Nell, (penningmeester) 
 tel. 0318 430 988 

- Truus Appelman, tel. 0318 414 943 

- Miranda Meuwissen, tel. 0318 420 497 
Pastoraatsgroep 

- 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: NL74 RABO 0307 0222 50; 
bankrek. kerkbijdragen: NL52 RABO 0153 4620 43, 
t.n.v. Par. Z. Titus Brandsma, t.b.v. Maria Virgo 
Regina Bennekom. 
Technische Dienst 
Herman van de Akker, tel.0318 415 137 
Ledenadministratie 

Klaas van der Meulen, 
Korenlaan 32A, tel. 0318 430 455 
Parochiewacht 
Maandag t/m vrijdag 10.30-11.30 uur 
Torenzaal, Heelsumseweg 1, tel. 0318 414 896 
Daarbuiten informatie via antwoordapparaat. 
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 parochiezaal 
Ton Gommers-Smits, 
Honingklaver 2, tel. 0318 414 374 
Reservering van de kerk 
Arend Jan Nell, tel. 0318 430 988 
Koren 

- Gemengd Koor: Riet Kroes, 
Commandeursweg 42a, tel. 0318 418 002 

- ARSIS: Peter Wijngaard 
Hof van Putten 11, tel. 0318 417 670 

- Kinderkoor: Gertie Savelkoul 
Julianalaan 10, tel. 0318 575 965 

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

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

Werkgroep peuter en kleuter/kerk 
Angelique Zandstra, Algemeer 27, tel. 0318 418 992 
Werkgroep kinderwoorddienst 
Linda Rust, 0318 413 630 
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 
vacant 
Bezoekgroep 
Marian Bolscher, tel 0318 417 237 
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 
 


