
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NIEUW  BLAD 

VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
 

HERFST 2014 
 

 



 

3 
 

 
 

NIEUW  BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
59ste jaargang oktober 2014 

 
 ______________________________________________________________________________________  

Inhoud 
Kerkberichten ............................................................................. 4 

Vieringen ................................................................................ 4 
Verloting Paaskaarsen 2012 en 2013 ..................................... 4 
Onze kerk gesloten op de vijfde zondag? .............................. 5 
Mededelingen ........................................................................ 7 
Opbrengst Vlegeldag .............................................................. 7 
Scheppingszondag 9 november ............................................. 7 
In memoriam .......................................................................... 9 
Taizé-viering in Katholieke Kerk Bennekom ........................... 9 
Lourdes bedevaart 2015 ........................................................ 9 
KOESTER DE NAAM DIE WIJ HIER GEDENKEN: DAT ZIJ GEBORGEN MAG 

ZIJN IN UW GENADE DAT ZIJ GEKEND IS EN BLIJFT BIJ U EN BIJ ONS .... 11 
Lustrum Concert ARSIS ......................................................... 13 
Over onze straatkinderen in Bolivia ..................................... 15 
Iets voor U? .......................................................................... 15 
Kort verslag MVR locatieraad ............................................... 17 
Collecte opbrengsten ........................................................... 17 
Gebruik van de kerk voor koorrepetities ............................. 18 
Paella eten voor goed doel .................................................. 18 
Wat betekent de Bijbel in Bennekom? ................................ 18 
ROME, de EEUWIGE STAD .................................................... 18 

Kerk en Samenleving ................................................................ 19 
Katholiek Vrouwengilde ....................................................... 19 
Sint Maarten optocht ........................................................... 20 

Forum ....................................................................................... 20 
Hoe gaat het ermee? ............................................................ 20 
Een beetje fantasie graag ..................................................... 21 
Op een dwaalspoor, ook financieel ...................................... 21 
Paroikia ................................................................................. 22 

Redactie .................................................................................... 23 
Maria Virgo Regina informatie ................................................. 24 

Agenda 
okt 24 paella eten voor goed doel 
 28 pg en mvr bestuur 
 28 vergadering liturgiebeleid 
nov 4 vergadering diaconie beraad 
 9 scheppingszondag 
 14 taizéviering in katholieke kerk 
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Mariakapel en Parochiewacht 
De Mariakapel 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 26-10 t/m 14-12- 
2014 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom  

zondag 26 oktober, 30e zondag door het jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering met m.m.v. het 

gemengd koor 
voorganger: pater Hans Koenen 
intenties: Wim Verhaegh 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: voor de Manege zonder Drempels 

zondag 2 november, ALLERZIELEN 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het dameskoor 
voorganger: de dames Nettie Oegema en 

Marianne Thie 
intenties: voor alle overledenen van het 

afgelopen jaar, Gijs Verkerk, Jan 
Schipper 

collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte : voor de Radboutstichting 
 

Op 2 november gedenken wij onze 
dierbare overledenen en noemen met 
name hen die overleden zijn in de 
periode van 2-11-2013 tot 12-10-2014: 
Iens Ankone 96 jaar 
Christina 't Hart 47 jaar 
Ap Tresling 98 jaar 
Henk van Wijk, 63 jaar 
Corry Scholten 78 jaar 
Stans van Straelen, 80 jaar 
Truus Tijssen, 69 jaar 
Hanneke Lek, 66 jaar 
Riet van der Zanden, 82 jaar 
Joop van Ommeren, 77 jaar 
Willy Jacobsen 68 jaar 
Marie Kunst 98 jaar 
Hetty Bakermans, 92 jaar 
Ria Wolters 68 jaar 
Wim Verhaegh 82 jaar 

 

zondag 9 november, 32e zondag door het jaar, 
Scheppingszondag 

10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
ARSIS 

voorganger: pastor Ben Piepers 
intenties: Wim Verhaegh 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: voor de caritas  

zondag 16 november, 33e zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het gemengd koor 
voorganger: pastor John Rademakers 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: voor het Nationale Jongerenwerk 

zondag 23 november, Christus Koning 
10.30 uur: Agape viering m.m.v. het kinderkoor 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: voor de Zonnebloem 

zondag 30 november, 1e zondag van de Advent 
Er is vandaag geen viering in onze kerk; er is alleen 
een Eucharistieviering in Wageningen. Zie ook: 
“Onze kerk gesloten op de vijfde zondag” (p. 5) 

7 december, 2e zondag van de Advent 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola 

Cantorum 
voorganger: pastoor Henri ten have 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: voor de Caritas 

14 december, 3e zondag van de Advent 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het gemengd koor 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: voor Solidaridad 
 
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. 

Verloting Paaskaarsen 2012 en 2013 
De verloting op de parochiedag ligt weer achter 
ons, er zijn in totaal 374 loten verkocht. De 
gelukkige winnaars zijn mevrouw Marialda Kuin en 
de heer en mevrouw Jan en Els Wouters. Van harte 
gefeliciteerd. 
.
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Onze kerk gesloten op de vijfde zondag? 
De discussie met pastoraal team met betrekking tot de 5de zondag heeft voor ons niet tot een bevre-
digend antwoord geleid. Pastoraal team houdt vast aan een centrale viering in Wageningen waarbij 
andere locaties op slot moeten. Zoals al eerder aangegeven is voor ons de 1e Advent onlosmakelijk 
verbonden met de andere Advent vieringen, en dient dan ook in onze eigen kerk te worden gevierd. De 
locatieraad heeft dan ook het besluit genomen om tegen het advies van het pastoraal team in te gaan en 
op de 1e Advent (een 5de zondag) een viering te houden in onze eigen kerk. U zult wel begrijpen dat het 
pastoraal team en het parochiebestuur hier niet blij mee zijn. 

De locatieraad heeft hierover gesproken met de voorzitter parochiebestuur (en vertegenwoordiger 
pastoraal team) Henri ten Have en vicevoorzitter parochiebestuur Thom Verlinden. Wij hebben nogmaals 
onze argumenten toegelicht, aangegeven dat het besluit met betrekking tot de vijfde zondag van bovenaf 
is opgelegd (en niet gedragen door de gemeenschappen), en geprobeerd duidelijk te maken dat Advent 
al jarenlang een onlosmakelijk geheel is binnen onze gemeenschap. Het bestuur begrijpt onze 
argumenten wel maar kan vanuit zijn positie niet accepteren dat zijn besluit in twijfel wordt getrokken 
c.q. niet opgevolgd. Met toch wel harde toon heeft het bestuur ons duidelijk gemaakt dat locatieraden 
zich hebben te conformeren aan besluiten genomen door het bestuur (woorden als bestuurscrisis en 
vertrouwensbreuk vielen er). En als de locatieraad MVR zijn wens tot openstellen van de kerk op 1e 
Advent doorzet dit met onmiddellijke ingang zou leiden tot ontslag van de locatieraad. 

Na kort intern beraad heeft de locatieraad besloten om zijn wens (en daarmee de wens van de volledige 
gemeenschap Maria Virgo Bennekom) in te trekken. Aangezien niemand er bij gebaat is dat onze 
gemeenschap zonder locatieraad komt te zitten en daarmee overgeleverd is aan directe besturing door 
het bestuur. Locatieraad Bennekom heeft zijn verantwoordelijkheid richting onze eigen gemeenschap, 
maar uiteraard ook richting het bestuur. De locatieraad heeft zich altijd loyaal en begripsvol opgesteld 
naar alle partijen. Maar dat is wel enigszins geschaad door de wijze waarop nu met de locatieraad is 
omgegaan. Desondanks is het belangrijk dat we samen verder gaan en een open dialoog blijven 
behouden. De locatieraad heeft het bestuur gevraagd om zijn directief toe te lichten aan de 
gemeenschap, bijvoorbeeld een keer na een viering. Het bestuur heeft zijn medewerking toegezegd. 

Op 30 november is er dus geen viering, het kerkgebouw zal wel open zijn, en in de middag zal er een 
samenzijn worden georganiseerd. Daarover hoort u later meer. 

Namens de locatieraad MVR, 
Peter Wijngaard, voorzitter 

 

Kinderwoorddiensten 

 
geen opgave ontvangen 

Kom-in-de-kring vieringen 

 
nov 9 Marieke, Angelique 
 
 

 

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. 
nov 2 10.30u Schrijver 0318 415 803 
 16 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 
 30 10.30u Nell 0318 430 988 
dec 14 10.30u Meijs 0318 418 273 
 
Janine van Schaijk, Tarthorst 6, 6708 JA 
Wageningen, tel. 0317 421 285 
nov 2 10.30u Breteler 0317 415 588 
 16 10.30u De Vocht 0318 413 088 
 30 10.30u De Groot 0318 417 355 
dec 14 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
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Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
nov 2 10.30u Baks 0318 418 686 
 16 10.30u Kroes 0318 418 002 
 30 10.30u Schlepers 0318 416 304 
dec 14 10.30u Baks 0318 418 686 
 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
okt 26 10.30u Kroes 0318 418 002 
nov 2 10.30u van den Akker 0318 415 137 
 9 10.30u Appelman 0318 414 943 
 16 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 
 23 10.30u Roelofs 0318 420 382 
 30 10.30u Nell 0318 430 988 
dec 8 10.30u Kroes 0318 418 002 
 14 10.30u Meijs 0318 418 273 

Mededelingen 
Gedoopt 
Op zaterdag 15 november 2014 om 15.30 uur wordt 
gedoopt in de Maria Virgo Reginakerk: 
- Florine Esser, dochter van Paul Esser en Marie-

Lotte Esser-Goosen 
Verhuisd 
- de heer en mevrouw de Groot van Wildekamp 18 

naar de Rijnhof in Renkum 
Nieuw Ingeschreven 
- Mevrouw Yvon Lucie Brilleman, Panoramaweg 27, 

Bennekom 
Bedankt 
Tijdens de parochiedag werd ik ,aan het eind van de 
viering, verrast met een prachtige bos bloemen en 
een enveloppe met VVV bonnen, die mij aange-
boden werd door de voorzitter van onze geloofs-
gemeenschap Peter Wijngaard. Dit was voor mij een 
enorme opsteker. Na 22 jaar ben ik geen lid meer 
van de pastoraatsgroep van onze geloofsgemeen-
schap. Riet Kroes is mijn opvolger zoals in het 
parochieblad van mei 2014 heeft gestaan. Ruim 22 
jaar geleden ben ik door Wim Mosch gevraagd om 
lid te worden van de pastoraatsgroep. Zonder 
aarzelen heb ik toen ja gezegd en heb daar nooit 
geen spijt van gehad. In de loop van de tijd kregen 
we als pastoraatsgroep steeds meer taken. Dit heeft 
de functie van pastoraatsgroeplid meer inhoud en 
verantwoordelijkheid gegeven. 
Dat ik geen lid meer ben van de pastoraatsgroep 
houdt niet in dat ik de andere vrijwilligerstaken 
binnen de geloofsgemeenschap vaarwel zeg. Ik blijf 
gewoon verder gaan in de andere groepen. Met z’n 
allen moeten we ervoor zorgen om onze eigen 

geloofsgemeenschap op een goede manier 
“draaiende” te houden. Dank jullie wel. 

Marian Bolscher 

Opbrengst Vlegeldag 
Opnieuw hebben we dit jaar een prachtige en 
gezellige Vlegeldag gevierd. Met behulp van veel 
parochianen is de markt, waarvan de opbrengst 
bestemd is voor onze nieuwe zaal, een succes 
geweest. De heerlijke taarten, pizza's, potjes jam en 
leuke eigengemaakte cadeautjes gingen grif van de 
hand. Ook de kleding en boeken hadden veel 
belangstelling. De totale opbrengst is ruim € 1.500. 
Voor iedereen dus: dank je wel. 

De werkgroep 

Scheppingszondag 9 november 
Een speciale zondag over de schepping? Ja, dat is 
meer dan nodig! Om ons opnieuw en nog meer 
bewust te zijn van het milieu en het klimaat, van het 
mooie en het moeilijke van de schepping. Daarom 
vieren we scheppingszondag. Op 9 november in de 
R.K. Parochie ( pastor Ben Piepers m.m.v. Arsis), in 
de Ichthuskerk (ds Wouter Smit ) en in de Brink-
straatkerk (ds Agnès Gilles m.m.v. het Projectkoor). 
In de Ontmoetingskerk (NPB) wordt deze zondag 
geen dienst gehouden  in verband met een 
regionaal evenement. Het thema is voor allen:  
Blij met een appel ..................................................  

 
 

 
 
 
 
 
 ...................................... wat doe je met de boom? 

Daarin klinkt dankbaarheid door voor wat we 
kregen (dank voor gewas en arbeid) en ook onze 
verantwoordelijkheid voor wat ons is toevertrouwd. 
Ook de kinderen zullen hiermee bezig zijn. Om onze 
gezamenlijkheid uit te drukken zullen lezingen en 
een paar liederen in de verschillende diensten gelijk 
zijn. Deze diensten zijn samen met de taakgroep 
Kerk, Milieu & Samenleving voorbereid. Leden van 
deze taakgroep zullen meewerken en na afloop van 
de diensten zijn zij ook beschikbaar voor vragen en 
gesprek. We rekenen ook op u en jou voor de 
schepping en voor deze vieringen. 

de voorbereidingsgroep 
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In memoriam 
'Na een goed en toegewijd leven is onverwacht snel 
overleden onze lieve vader, schoonvader en fijne 
opa.' Zo stond het in de aankondiging van overlijden 
van Wilhelmus Bernardus Verhaegh. 

Wim werd geboren op 15 juni 1932 in Koningslust 
(L) als tweede in de rij in een boerengezin van 11 
kinderen. Als een van de weinigen uit het gezin had 
Wim het geluk dat hij mocht studeren: in Venlo, de 
middelbare landbouwschool in Roermond en later 
in Wageningen. 

Wim werkte met plezier als landbouwkundig 
onderzoeker in Wageningen. Sinds 1963 woonde 
hij, samen met Lenie aan de Molenkamp 20 in 
Bennekom, waar ook de zoons Leon en André 
werden geboren. Met Sarah en Judi had Wim, 
samen met zijn vrouw, een speciale band. Zij 
werden als dochter en zoon beschouwd. Hij was 
trots op zijn kinderen en hun vrouwen en niet in de 
laatste plaats op zijn kleinkinderen: samen met 
Cedric naar het voetbal en met Chelsea naar de 
schaatsbaan. 

Wim was gestructureerd: om 10.00 uur koffietijd, 
om 12.00 uur lunch enz. Ook in zijn inspanningen 
voor onze kerk, met name het rapen en bezorgen 
van ons parochieblad, was hij stipt. Gedurende 
lange tijd bezorgde hij maandelijks 80 bladen, 
allemaal op de fiets. Begin 2014 is hij hiermee 
gestopt. 

Na het overlijden van Lenie op 9 november 2012 
hield zijn gestructureerdheid hem op de been. Zelf 
boodschappen doen, koken (zijn tomatensoep was 
beroemd), het huis onderhouden enz. Alles 
natuurlijk op strikte tijden. Tijdens een bezoek aan 
het graf van Lenie, eind augustus, gaf hij aan: Leen, 
ik kom eraan. 

Op 9 september kreeg Wim de diagnose 
longkanker. Hij berustte in zijn lot. Op 1 oktober 
2014 stierf hij in het hospice in Bennekom, in de 
leeftijd van 82 jaar. 

Tijdens de afscheidsdienst op zaterdag 4 oktober 
luisterden we naar het gedicht Voetstappen in het 
zand. Wim vertrouwde op zijn Heer, die hem droeg 
toen het moeilijk was, tijdens zijn korte ziekbed, 
maar ook na het overlijden van zijn vrouw; het 
gemis viel hem zwaar. We lazen uit Marcus 4: Een 
zaaier ging uit zaaien. Wim, de man van het land, 
de aarde. Kon er een treffender lezing worden 
gekozen? En we luisterden naar muziek: You raise 
me up, gezongen door Chelsea en op gitaar 
gespeeld door Cedric. We hebben Wim te rusten 
gelegd op het kerkhof, bij zijn Lenie. De zon scheen, 

een bij zoemde van bloemstuk naar bloemstuk, een 
mooie bonte vlinder danste rond en kwam even tot 
rust op de paar bloemetjes die Chelsea en Cedric op 
de kist hadden gelegd... totdat de kist daalde; de 
vlinder vloog op, naar boven, het licht tegemoet. 
Moge Wim rusten in vrede en mogen zijn kinderen 
en kleinkinderen rust en vrede vinden, bij elkaar en 
bij lieve mensen om hen heen. 

Taizé-viering in Katholieke Kerk 
Bennekom 
Op vrijdag 14 november 
2014 vindt een Taizé-
viering plaats in de 
Katholieke Kerk aan de 
Heelsumseweg in Ben-
nekom. Taizé ligt in 
Frankrijk, in het zuiden 
van Bourgondië. Daar 
stichtte broeder Roger in 
1940 een internationale, 
oecumenische gemeen-
schap. Vanaf het einde 
van de jaren vijftig vonden duizenden jongeren uit 
vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen deel aan 
wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. 
Taizé staat ook voor een speciale vorm van viering. 

De viering in de stijl van Taizé heeft een meditatief 
karakter. Er worden eenvoudige liederen gezongen 
door een klein koor waarbij iedereen wordt 
uitgenodigd mee te zingen. Daarnaast zijn lezingen, 
stilte en gebed belangrijke elementen in de viering, 
momenten van bezinning en rust. De viering begint 
om 19.30 uur en maakt deel uit van de serie vespers 
van de Raad van Kerken Bennekom. 

Na afloop van de viering is er gelegenheid om in de 
kerk nog enkele liederen te zingen met het koor (of 
daarnaar te luisteren) en om elkaar te ontmoeten 
tijdens de koffie in de Parochiezaal van de kerk. 
Allen van harte welkom! 

Lourdes bedevaart 2015 
Het is inmiddels oktober en de voorbereiding voor 
de Bisdom-bedevaart naar Lourdes is in volle gang. 
Deze wordt gehouden van 2 tot 9 mei 2015. Van 
onze parochie Titus Brandsma hebben zich tot nu 
toe 12 mensen aangemeld. Heeft u ook interesse? 
Op 29 november om 14.00 uur is er een informatie-
bijeenkomst in het parochiecentrum van Wage-
ningen. Als contactpersoon voor Bennekom nodig ik 
u daarvoor uit. Mocht dat niet lukken, dan kan ik u 
informatie verstrekken. 

Els Wouters, tel. 0318 416 280 
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KOESTER DE NAAM 
DIE WIJ HIER GEDENKEN: 

DAT ZIJ GEBORGEN MAG ZIJN 
IN UW GENADE 

DAT ZIJ GEKEND IS EN BLIJFT 
BIJ U EN BIJ ONS 

Een van de vele groepen binnen onze geloofs-
gemeenschap is de groep van de uitvaart-
voorgangers: Riet Kroes, Ruud van der Linden, 
Nettie Oegema en Marian Bolscher. Zij begeleiden 
een viering ten afscheid in onze kerk of in het 

crematorium. Om u op de hoogte te brengen wat 
deze groep voor u kan betekenen bij een overlijden 
heb ik dit hier op papier gezet. 
Wat te doen bij een overlijden? 
• contact opnemen met een door u gekozen 

uitvaartondernemer. 
• Deze inventariseert de wensen voor de uitvaart, 

de viering ten afscheid, avondwake en crematie. 
Hij/zij informeert wie U als nabestaande graag 
als voorgangers ziet voor de viering ten afscheid, 
het tijdstip van de uitvaart/crematie, de 
begraafplaats, condoleren, soort viering ,woord- 
en communieviering, woord- en gebedsviering, 
eucharistieviering. 

• De begrafenisondernemer belt het nummer van 
onze geloofsgemeenschap 0318 414 896. Daar 
krijgt hij/zij het bandje te horen met 
telefoonnummers die benaderd kunnen worden. 
(Marian Bolscher staat als eerste genoemd en 
daarna de nummers van de pastoraatsgroep) 

• Meestal komt het bericht terecht bij Marian 
Bolscher. Zij neemt de wensen van de familie op 
voor de keuze van de voorgangers voor de 
viering ten afscheid en gaat informeren of dit 
mogelijk is. 

• Is dit geregeld met de voorgangers dan neemt ze 
weer contact op met de uitvaartondernemer en 
geeft door dat de gevraagde voorgangers op het 
gevraagde tijdstip in de viering ten afscheid / 
avondwake kunnen voorgaan en dat de kerk 
beschikbaar is. 

• In onze geloofsgemeenschap zijn er bij een 
viering ten afscheid altijd 2 voorgangers. 

1. 2 voorgangers vanuit de geloofsgemeen-
schap 
2. Pastoraal werker en voorganger vanuit de 
geloofsgemeenschap 
3. Priester en voorganger vanuit de geloofs-
gemeenschap 

• De voorganger uit de geloofsgemeenschap is nu 
de contactpersoon voor de familie en de 
uitvaartondernemer. Daarnaast wordt iedereen 

in onze geloofsgemeenschap die ook een 
aandeel heeft in de viering ten afscheid door de 
contactpersoon benaderd: de koster, het koor, 
de bloemengroep, de collectanten, degene die 
het kerkplein afsluit ten tijde van de viering ten 
afscheid, de groep die de boekjes “typt”, stencilt 
en vouwt, voor de koffie zorgt (als daarnaar 
gevraagd wordt), berichtgeving aan de leden van 
onze geloofsgemeenschap, het maken van het 
kruisje, de naam van de overledene op het 
kruisje en in het boek der overledenen schrijven. 

• Vervolgens wordt door de voorganger uit de 
geloofsgemeenschap contact opgenomen met 
de familie van de overledene voor het maken 
van een afspraak voor het samenstellen van de 
viering ten afscheid. Bij dit gesprek, bij de 
nabestaanden thuis, zijn altijd de 2 voorgangers 
aanwezig die de viering ten afscheid begeleiden. 
U kunt zelf uw wensen kenbaar maken zoals een 
lezing die u passend vind, een of meer liederen 
die U mooi vindt, een gedicht, muziek, wat 
(klein)kinderen willen bijdragen. In overleg is er 
veel mogelijk. 

• In de tijd tussen overlijden en viering ten 
afscheid kunt u altijd contact opnemen met de 
contactpersoon indien er vragen zijn. 

Ook bestaat de mogelijkheid dat u een gesprek wilt 
hebben over uw eigen viering ten afscheid, of dat u 
samen met ons de pastorale wilsbeschikking, die u 
een paar jaar geleden hebt ontvangen, wilt invullen. 
Dit kan een geruststellende gedachte zijn dat er al 
veel besproken is. Voor de nabestaanden is het 
belangrijk dat zij weten waar de “papieren” liggen 
waarop de wensen staan. 

Wij, als uitvaartvoorgangers, zijn er om, samen met 
de nabestaanden en de begrafenisondernemer, op 
een waardige manier afscheid te nemen van de 
overledene vanuit onze eigen geloofsgemeenschap. 
Marian Bolscher 0318 417 237 / 0651 651 736; 
Riet Kroes 0318 418 002; 
Nettie Oegema 0318 419 227; 
Ruud van der Linden 0318 419 340. 

Marian Bolscher, oktober 2014 
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Lustrum Concert ARSIS
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Over onze straatkinderen in Bolivia 

 
Heeft u dit voorjaar ook de uitzending gezien van 
‘Amor met een snor - Achter Boliviaanse tralies’? 
Die ging over de echte Latijns-Amerikaanse liefde. 
Maar ook werd pijnlijk duidelijk hoe de Boliviaanse 
man soms tegen de vrouw aankijkt en haar 
behandelt. In El Alto, een stad met bijna een 
miljoen inwoners op de hoogvlakte nabij La Paz 
heeft 70% van de meisjes en jonge vrouwen te 
maken met geweld, veelal in huiselijke kring. 
Meisjes die te maken hebben met overmatig 
misbruik vluchten soms weg, om op straat te gaan 
leven. Zelfs dáár voelen ze zich veiliger dan thuis. 
Op deze manier proberen ze te overleven, maar dat 
heeft natuurlijk negatieve gevolgen voor hun 
gezondheid en hun ontwikkeling. 

Al 25 jaar helpt ENDA deze kwetsbare groep 
om hun rechten te verdedigen, hen toegang te 
geven tot onderwijs en goede zorg. Uiteindelijk zal 
dit resulteren in een goede re-integratie in de 
samenleving, waarin de meisjes zich zelfstandig 
kunnen handhaven. 

Ook wij kunnen vanuit Bennekom een bijdrage 
hieraan leveren. Zo hebben we vorig jaar ruim 
€ 8600 betaald voor de inrichting van een biblio-
theek, speel- en internetruimte. Ze waren hier 
ontzettend blij mee! Het was een forse verbetering 
voor het geven van onderwijs. In de speelruimte 
worden de jonge slachtoffers van geweld met 
gebruik van speelgoed op therapeutische wijze 
geholpen. 

Goede resultaten werken als een magneet en meer 
jonge meisjes komen naar Casa Minka. Daar 
tegenover staat een groot probleem dat een 
Europese donor zich heeft teruggetrokken, 
waardoor de functioneringskosten niet meer geheel 
worden gedekt. Patricia Beltran, directrice van 
ENDA El Alto, vraagt wanhopig of we haar hiermee 
kunnen helpen. We hebben al zoveel jaren 
samengewerkt met Patricia en hebben het volste 
vertrouwen in haar en haar team. We hebben voor 
dit jaar € 6000 toegezegd zodat ze hun fantastische 
werk kunnen voortzetten. 

 
Financieel overzicht 2013 

Baten    € 
Collectes:   
 Communicanten 2013 359,39 
 Parochiedag 2013 210,31 
 Solidaridad en Kerst 2013 538,36 
 Lintviering Raad v. Kerken 13-10-2013 841,79 
Donaties en losse giften  1100,00 
Ontvangen rente in 2013 152,41 
Verkoop kerstkaarten en handwerk 

artikelen 2013 
1109,50 

Totaal baten 4311,76 

  
Lasten  
Kerstkaarten en handwerk artikelen 964,21 
Project inrichting speelzaal, bibliotheek 

en internet 
8653,28 

Bankkosten  62,73 

Totaal lasten 9680,22 

  
Financiële reserve 31-12-2012 13.533,96  
Financiële reserve 31-12-2013 8.165,50  
Financiele reserve 30 september 2014 8.188,99 

Helpt u ons mee helpen? 100% van de ontvangen 
bijdragen gaat naar het goede doel! 

Wageningen, 3 oktober 2014 
Met hartelijke groet, namens de groep voor Missie, 

Ontwikkeling en Vrede, 
Nelly Beerepoot-Commandeur 

Wilt u meer weten over het project? Wij zijn altijd 
bereid u meer informatie te geven. Uw giften zijn 
welkom op rek.nr. NL11 RABO 0307 0604 38, t.n.v. 
RK Parochie zTB, inzake Bolivia. 

Iets voor U? 
Bedankt: 
• José van der Meulen: namens 

alle Kathokids en hun ouders: 
bedankt voor al je inzet voor 
de “groep tussen Communie 
en Vormsel”; voor de gourmet-
avonden, de fakkeltochten in 
het donker, het levend 
ganzenbord, het (steeds 
uitgebreidere) ridder- en jonkvrouwtoneel met 
St Maarten, en ál het andere! Een groot MERCI. 

• Arno de Bruin: Na héél veel jaren WGV 
(werkgroep gezinsviering) heb je de voorzitters-
hamer overgedragen. Bedankt voor de inspire-
rende discussies voor de verbeeldingen(!), de 
goede communicatie met de voorgangers, onze  
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strakke vergadertijden (22.00 uur klaar) en vooral 
ook voor alle gezelligheid. Met WGV-groet!! 

• Linda Rust: Je hebt duizendpoten en duizend-
poten. Jij bent wel een héle bijzondere. Nu Lucia 
naar de middelbare school is, ben je met de 
“kinderactiviteiten” gestopt; de werkgroepen 1e 
Communie, Kathokids en Gezinsviering proberen 
samen jouw grote bijdrage van de afgelopen járen 
te verwoorden: nauwkeurig, pro-actief, door-
tastend, altijd klaar staan voor een ander, goed 
geheugen (“als ik me dat goed herinner deden we 
dat vorig jaar zo…”) en bovenal met een smile én 
een eigen gebakken cake! Bedankt!    

• Dimitry Rust: Elke gezinsviering lag er weer een 
mooi liturgie-boekje met een goed uitgewerkte 
“orde van dienst” en altijd voorzien van mooie 
tekeningen van de kinderen. Hoewel “achter de 
schermen”, uiteindelijk wél cruciaal voor een goed 
verloop van de gezinsvieringen! Dank voor al het 
werk en je uitstekende time management!  

Werkgroep Attent op talent 
(Marian Bolscher, Truus Appelman, 

José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 

Kort verslag MVR locatieraad 
De zomer is voorbij, de herfst zorgt ervoor dat de 
bomen gaan kleuren, en buiten wordt het steeds 
meer stormachtig. Maar ook binnen in onze 
gemeenschap gaat het zo nu en dan al weer aardig 
hard waaien. Van energie, inzet, nieuwe 
initiatieven, maar ook discussies, weerstand tegen 
veranderingen, noem maar op. Een kleine 
bloemlezing hieronder. 
1. We beginnen met het goede nieuws namelijk: 

onze Parochiedag was (weer) een groot succes. 
Het weer was heerlijk, de hapjes en drankjes 
idem dito, de opkomst grandioos (onze kerk 
weer ouderwets vol), de organisatie subliem, de 
bezoekers uit het verleden zeer leerzaam, en 
Marian Bolscher werd en passant in de 
bloemetjes gezet. Bravo voor de organisatie! En 
onze twee paaskaarsen hebben weer een goeie 
eigenaar gekregen (tip: niet binnenshuis aan-
steken). Ook onze nieuwe zTB vicevoorzitter 
(Thom Verlinden) was aanwezig en kon met 
eigen ogen aanschouwen hoe bloeiend onze 
gemeenschap is (toch goed voor wekelijks zo’n 
100-120 mensen in de kerk). 

2. Verbouwing Parochiezaal. Helaas, helaas, het 
Bisdom heeft het gebouwenplan afgekeurd. Het 
niet mis te verstane bericht richting parochie-
bestuur is: “Ga eerst maar eens een goede visie 
ontwikkelen over hoe de parochie er over 5 jaar 
voor wil staan”. En dat heeft voor ons tot gevolg 

dat onze bouwplannen voorlopig in de ijskast 
worden gezet. Overigens zijn wij niet de enige 
die hierdoor “getroffen” worden: Ede heeft 
dringend behoefte aan zaalruimte en krijgt nu 
ook voorlopig niets. Het bestuur heeft nu een 
commissie samengesteld (uit vertegenwoor-
digers locaties en bestuursleden) die deze visie 
gaan ontwikkelen. Onze locatie neemt daar ook 
zitting in. 

3. Vijfde zondag: zie elders in het NieuwSBlad. 
4. Met betrekking tot de plannen rondom centrale 

(locatie-overstijgende) koren is er weinig nieuws. 
Enkele van onze dirigentes hebben een plan 
ingediend bij het bestuur van de zTB. Deze is nu 
alle plannen aan het verzamelen, en consoli-
deren. Een en ander zal pas zijn beslag gaan 
krijgen begin 2015. 

5. Tarieven voor uitvaart en huwelijk zijn vast-
gesteld. Ten opzicht van onze eigen tarieven een 
behoorlijke prijsstijging. Mettertijd zullen deze 
tarieven worden gepubliceerd. 

6. MVR locatieraad is nog steeds op zoek naar 
uitbreiding (nu zowel Hans als José afscheid 
hebben genomen). Bent u geïnteresseerd, neem 
dan contact op met Peter Wijngaard. 

De MVR locatieraad 

Collecte opbrengsten 
Collecteopbrengsten augustus, september en 
oktober 2014 

Datum 
viering 

Eigen 
kerk 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte 

17 aug 56,80 114,35 Vluchtelingenwerk 

24 aug 114,92 126,45 MIVA 

6 sep 69,60 134,14 Vluchtelingen Irak 

14 sep 87,20 169,20 
Artsen zonder 

Grenzen 

21 sep 75,54 107,57 
Vredesweek / Pax 

Christi 

28 sep 170,18 176,42 Caritas MVR 

4 okt 
(uitvaart) 

264,27   

5 okt 130,05 130,39 
Vluchtelingen Zuid 

Sudan (Cordaid) 

Totaal 968,56 828,13  

Hartelijk dank voor uw bijdragen. 

We hebben een bedankje ontvangen van de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius 
en Willibrord voor de opbrengst van de collecte 
voor de vluchtelingen in Syrië. Het geld is besteed 
aan educatieve activiteiten voor de kinderen in 
Aleppo. 
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Voor de komende periode staan de volgende 
diaconale doelen op het programma: 
- Op 26 oktober voor Manege zonder Drempels, 

voor velen een zeer bekende organisatie in 
Bennekom, die huifbedrijden verzorgt voor 
mensen met meervoudige beperkingen. 

- Op 2 november is het Radboudzondag en is de 
opbrengst voor de Stichting Thomas More 
(voorheen Radboud Stichting); deze stichting 
werkt al meer dan een eeuw aan het levend 
houden van de katholieke traditie onder hoger 
opgeleiden. 

- Op 9 november is de opbrengst bestemd voor het 
werk van Caritas in Bennekom. 

- Op 16 november is de dag van de Nationale 
Jongeren Collecte; van de opbrengst worden 
zowel landelijke als diocesane initiatieven voor 
jongeren ondersteund. 

- Op 23 november collecteren we voor de 
Zonnebloem, die activiteiten en uitjes organiseert 
voor mensen met lichamelijke beperkingen. 

- Op 30 november is de Bisschoppelijke 
Adventsactie, waarbij aandacht en financiële 
steun wordt gevraagd voor het kerkelijke 
ontwikkelingswerk. Er worden o.a. projecten 
ondersteund in Bolivia, Cuba, Egypte, Vietnam, 
Togo en andere landen. 

Ik wil deze collectes van harte bij u aanbevelen. 
Arend Jan Nell, Penningmeester MVR Bennekom 

Gebruik van de kerk voor koorrepetities 
Een aantal koren van onze geloofsgemeenschap 
maakt voor zijn repetities gebruik van de kerk. Dit is 
mogelijk als de kerk op dat moment niet voor een 
ander doel zoals viering, uitvaart of andere 
bijeenkomst gebruikt wordt. Gebruik van de kerk 
voor koorrepetities is alleen toegestaan zonder 
verwarming, dit is gebaseerd op eerdere afspraken 
en een besluit van de LocatieRaad. Als in de 
Parochiezaal wordt gerepeteerd kan wel gebruik 
gemaakt worden van de verwarming. Ik ga er van 
uit dat alle koren zich hieraan zullen houden. 

Arend Jan Nell, Penningmeester MVR 

Paella eten voor goed doel 
Op vrijdag 24 oktober is er weer een 
etentje in de parochiezaal. Het wordt 
Paella! De kosten zijn weer € 14 p/p; 
drankjes  € 1. En het begint om 19.00 
uur. Vanaf 18.30 uur is de zaal open. 
Iedereen is van harte welkom! Opgeven bij Janneke 
Postma. Het goede doel is de verbouwing van de 
parochiezaal. 
 

Wat betekent de Bijbel in Bennekom? 

Bezinningsavond 25 november 2014 
De interpretatie van de Bijbel hoort bij het hart 
van het leven van de kerk. De vraag is alleen: hoe? 
Kerkelijk gezag, wetenschappelijk onderzoek, de 
context van de lezers van de Bijbel en hun traditie 
spelen hierbij een belangrijke rol. Iedereen staat 
in een traditie, iedereen erkent bepaalde bronnen 
van gezag, maar niet per se dezelfde. Iedereen 
leest – en iedereen leest anders. 
In deze bijeenkomst staat de vraag centraal: ”Wat 
betekent de Bijbel in Bennekom?” Uitgangspunt 
zijn daarbij de vragen zoals die hierboven 
aangeduid zijn. Hoe interpretatie werkt, hoe 
gezag en traditie daarbij een rol spelen, en, 
vooral, hoe de context van de lezer en historische 
en wetenschappelijke kennis daarbij van belang 
zijn, wordt daarbij besproken aan de hand van 
een toepasselijke tekst voor deze tijd van het jaar: 
de zogenaamde “maagdelijke geboorte” van 
Jezus. 
De inleider, prof. dr. Peter-Ben Smit (1979), oud-
katholiek priester, bijbelwetenschapper (VU), en 
kerkhistoricus (UU), zal ingaan op verrassende 
aspecten van de historische context van de 
Bijbelse verhalen, hun politieke betekenis en hun 
sociaalkritische relevantie. Hij zal daarbij tevens 
doorkijkjes bieden naar de betekenis van de 
teksten toen en hun interpretatie in de loop van 
de geschiedenis van het Christendom. En, in 
gesprek met de aanwezigen, zal hij op zoek gaan 
naar mogelijke betekenissen voor nu. Als lezers nu 
vormen we de laatste schakel van de kerkelijke 
traditie – wij zijn immers kerk – en door ons lezen 
geven we richting aan de betekenis van deze 
teksten voor morgen. 
Leiding: Prof. Dr. Peter-Ben Smit 
Datum: dinsdag 25 november 
Tijd: 20.00 uur, koffie vanaf 19.30 uur 
Plaats: R.K.Kerk, Heelsumseweg 1, Bennekom 
Kosten: vrije gift bij de uitgang 
Info: timoharmsen@planet.nl 
Opgave: truusapp@xs4all.nl, tel: 0318-414943 

 

ROME, de EEUWIGE STAD 
Het jaar 1300 – het eerste Heilig Jaar in Rome, 
afgekondigd door paus Bonifatius VIII. Honderd-
duizenden pelgrims trokken dat jaar naar Rome. 
Sindsdien is deze stroom van pelgrims, tegen-
woordig in meerderheid toeristen, gebleven, de 
laatste decennia zelfs onstuimig gegroeid. Terecht!! 
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De Eeuwige Stad heeft, meer dan welke stad in 
Europa, zoveel te bieden: Oudheid – Middeleeuwen 
– Renaissance – Barok – Moderne tijd. 

In de z. Titus Brandsmaparochie worden vanuit de 
locatie Bennekom al enige jaren bijzondere reizen 
naar Rome ondernomen. Bijzonder, omdat behalve 
de bekende trekpleisters als Sint Pieter – Vaticaanse 
musea – Colosseum – Pantheon – bijzondere 
aandacht wordt gegeven aan de minder bekende 
parels, waarvan er zovele zijn in Rome, zoals: 
- de mooiste middeleeuwse kerk, de Santa Sabina, 

op de Aventijn. 
- het stilste plekje in Rome, het kerkje van San 

Giovanni a porta Latina bij de indrukwekkende 
antieke stadsmuren van keizer Aurelianus. 

- het superbe panorama van Rome vanaf de 
Gianicolo. 

Natuurlijk wordt de Sint Pieter bezocht, maar op 
een tijdstip waarop er nauwelijks toeristen 
aanwezig zijn (heel vroeg dus!!). Er is de 
mogelijkheid de Vaticaanse musea te bezoeken 
(niet aan te raden: 1 tot 2 uur in de rij wachten!) 
Ook het Colosseum wordt bekeken (indruk-
wekkender van buiten dan van binnen). 

Deze reis is dan ook bij uitstek geschikt voor hen die 
al eens in Rome zijn geweest. Hij zal bij voldoende 
deelname (14 – 16 personen) plaats vinden eind 
oktober/begin november 2015 en duurt een week 
(zeven dagen). Geïnteresseerden in deze reis 
kunnen contact opnemen voor vrijblijvende verdere 
informatie bij de organisatorenː 
Janneke Postma – janneke59postma@gmail.com, 
Klaas Postma – klaaspostma@upcmail.nl, of tel. 
0318 415 813. 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurde 
Maandag 8 september 2014: openingsviering van 
het nieuwe verenigingsjaar en de jaarvergadering. 
Het jaarthema voor 2014-15 is: “Tussen de stilte en 
het woord”. Onze voorganger was Marian Bolscher. 
Op de jaarvergadering waren 50 dames. Marian had 
een indrukwekkende overweging na het Lucas 
evangelie hfdst. 13 vers 6-9. De eigenaar van de 
vijgenboom wil deze omhakken, daar deze al de 
drie jaren dat hij kwam inspecteren geen vrucht 
droeg. De wijngaardenier van de wijngaard waar 
ook de vijgenboom stond vraagt zijn heer de boom 
nog een jaar te laten staan en de wijngaardenier zal 
de boom goed verzorgen, zodat deze volgend jaar 
misschien wel fruit voortbrengt. Laten wij ook 
omzichtig zijn, met onze oordelen over hetgeen in 
onze ogen misschien niet goed is en laten we 
geduld hebben. Dit is in een volzin de hele 
overweging van Marian en dat kan natuurlijk niet. 
Maar ik wilde deze overweging toch even in eigen 
woorden aanhalen. De collecte voor Melania bracht 
€ 165,85 op. Mieke Konst, dank voor het dirigeren 
van het dameskoor en koorleden bedankt, ook 

Dinie Assink met je prachtige muziek, op diverse 
instrumenten. We hebben deze avond afscheid 
genomen van Thea Gijsbers (na 9 jaar bestuurslid te 
zijn geweest; daarnaast is zij ook 40 jaar lid van 
onze vereniging). Dank Thea voor al het werk, dat je 
verzet hebt, met name voor onze reisjes. We mogen 
een nieuw bestuurslid verwelkomen, Marian 
Hulsbosch, fijn! Wies Put en Gerda Rijsemus zijn 
beide jubilaris en 25 jaar lid van ons KVG. 
Maandag 6 oktober: Mevrouw Masselink geeft een 
lezing over Coco Chanel, mode ontwerpster. Het 
was goed druk, er waren 42 dames bij de lezing. 
Kitty had voor ons mooie bloemetjes neergezet met 
een vaantje met silhouet van Coco erin, bespoten 
met het Chanel no 5 parfum. De zaal rook heerlijk. 
Er schijnt in dit parfum veel jasmijn te zitten, 
vandaar dat het ook een duur parfum is. Volgens 
Chanel is de vrouw op haar 20ste verrukkelijk, op 
haar 30ste charmant en na haar 40ste 
onweerstaanbaar voor de rest van haar leven. Ze 
werd na de dood van haar moeder door haar vader 
naar een weeshuis bij de nonnetjes gebracht met 
haar zusje samen. Ze leerde daar kleding maken, 
iets waar ze haar hele leven plezier van heeft 
gehad. Toen ze op haar 18de het weeshuis verliet 
ging ze in een kleding-atelier werken, samen met 
haar nichtje, Adrienne. Die bleef een belangrijke rol 
spelen in haar leven. Het bleek al snel dat Gabrielle, 
bijnaam Coco, talent had. Jurken die niet goed bij 
iemands model paste vormde zij op het lichaam van 
de cliënte precies naar haar figuur. “De man moest 
in die tijd het middel van zijn vrouw met twee 
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handen kunnen omvatten” was de algemene 
mening. Ze werkte in Moulins en dat was een 
garnizoensstad. Ze herstelde ook uniformen en 
ontmoette op een gegeven moment Etienne 
Balsam. Hij had een landgoed en daar leeft ze met 
hem en ontmoet allerlei mensen van uit de hogere 
klassen. Dat was handig voor haar latere carrière, ze 
kende zo hun levensstijl en voorkeur. Coco ging er 
praktischer kleding en hoedjes voor zichzelf maken 
en ze maakte ook op vraag voor anderen, die haar 
modellen wel konden waarderen. Ze maakte zelfs 
een broek voor zichzelf, handiger met paardrijden. 
Ze bevrijdde de vrouw uit het strakke veterkorset 
en tevens van allerlei overdreven opgedirkte 
japonnen en hoeden. Ze wilde maatje zijn met de 
man en zelfstandig de kost verdienen. Het decolleté 
van een vrouw is geen container voor juwelen, ze 
hoeft er niet rijk uit te zien, maar elegant en sierlijk. 
Ze begint in Parijs hoedjes te maken en verkoopt 
daar. Met hulp van haar grote liefde Boy, hij koopt 
een pand in de Rue Cambon 21, aan de achterzijde 
van het Ritz hotel en begint daar haar modezaak die 
er nu nog steeds is. Aan haar danken we witte 
schoenen en schoenen waarvan de neuzen een 
andere kleur hadden, jersey en tricot- kleding en 
nep sierraden gedragen in combinatie met echte. 
En het onvergetelijke Chanel- jasje en pakje.     
Wat er komen gaat 
Maandag 3 November. Een presentatie over: 
Cholesterol en Diabetes. Deze wordt verzorgd door 
Remedica 50 plus educatie. De koffie staat klaar om 
19.30 uur in de parochiezaal en de presentatie 
begint om 20.00 uur. 
Maandag 1 december: Sint Nicolaas-avond. Koffie 
staat klaar om 19.30 uur en om 20.00 uur is de 
aanvang in onze parochiezaal. We gaan deze avond 
oudhollandse spelletjes doen. Er is vast wel wat 
lekkers, als je zoet bent geweest natuurlijk, en als 
iedereen die komt een klein presentje in de zak 
doet van ten hoogste € 3; het gaat om de 
aardigheid, dan wordt het vast een “gezellig 
avondje”. 

Maandag 15 december: Kerstavond. !!!! OPGELET. 
Koffie en thee om 18.30 uur , aanvang 19.00 uur en 
Plaats: ”VILLA ERICA”. Als u met de auto komt zet 
deze dan op ons eigen kerkpleintje en lopend bent 
u zo bij de Villa, die ligt vlakbij onze kerk, in het 
Ericapark, ons kerkplein aflopend naar de 
Heelsumseweg, naar links ook aan dezelfde kant als 
kerk en pastorie blijven, alleen iets omhoog de 
Heelsumseweg op, blijf dus aan de kant van de inrit 
en de kerk. Wijk 2 organiseert de avond. 
Dinsdag 16 December: Een reisje met de bus naar 
de kerstmarkt van Essen. KVG Wageningen 
organiseert dit uitstapje. Degenen van ons KVG, die 
zin hebben mee te gaan kunnen bellen met Joke 
Jansen tel 0317 412 801, of met Ineke Giesen 0317 
412 920. De bus vertrekt vanaf busstation 
Wageningen en de kosten voor de bus bedragen 
€ 15. U betaalt zelf alle andere kosten van drankjes 
en eten. Opgave vóór 8 december. 

Namens het bestuur, Gea Kleipool 

Sint Maarten optocht 
Mooie lichtjes in het donker 

De optocht is dit jaar op dinsdag 11 november om 
17:15 uur. De optocht is bedoeld voor kinderen van 
2 tot en met 8 jaar, maar oudere kinderen mogen 
natuurlijk ook meelopen. De optocht begint direct 
om 17.15 uur in de kerk aan de Heelsumseweg te 
Bennekom. Vervolgens lopen we in een lange stoet 
achter Sint Maarten op zijn paard naar het veld bij 
het Papenpad. Daar luisteren we samen naar het 
verhaal van Sint Maarten dat heel boeiend wordt 
verteld en uitgebeeld. Zoals elk jaar is het ook nu 
niet de bedoeling om personenauto’s op het plein 
voor de kerk te parkeren. Het plein wordt 
vrijgehouden voor de start van de optocht. 
Parkeren bij de Plus is een goede optie. Bij slecht 
weer zijn laarzen raadzaam (of wordt het binnen in 
de kerk gevierd). Alvast een hele leuke Sint Maarten 
toegewenst! 

Werkgroep peuter/kleuter 
komindekring@rkkerkbennekom.nl 

 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Hoe gaat het ermee? 
“Hoe gaat het ermee, alles goed?” vragen we 
weleens. Het is natuurlijk nooit zo dat alles goed is, 
maar dat doet er ook niet toe. Het is een vraag met 
een hoog ritueel gehalte. Het gaat niet zozeer om 
een precies antwoord, het is meer dat we er even 
bij willen stilstaan dat we elkaar ontmoeten. 'Ik heb 

je gezien', zeggen we eigenlijk met onze vraag. Dat 
is op zichzelf al de moeite waard. 
Hoe het met een ander gaat, zien we altijd maar bij 
fragmenten, zelfs al krijgen we een uitgebreid 
antwoord op onze vraag. Als het goed met ons gaat, 
hebben we plezier in wat we meemaken, maar het 
kan heel goed dat er ook zaken zijn waarmee we 
worstelen, maar die trekken even niet onze 
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aandacht. Als het slecht met ons gaat, is er iets dat 
ons vasthoudt en ons het uitzicht beneemt op 
andere zaken in ons leven die misschien best in 
orde zijn. 
Ik denk aan een paar ontmoetingen in deze dagen. 
Ging het de mensen goed of slecht of ergens daar 
tussenin, zoals het meestal is? 
- Elsa wacht op de thuiskomst van haar oudste 
zoon. Die zit al ruim twee jaar gevangen. Onlangs is 
het vonnis geveld: drie jaar, maar hij heeft zich goed 
gedragen en had nog geen strafblad. Dat kan aftrek 
betekenen, hij zou nu vrij kunnen komen. Maar het 
gebeurt niet, er moet nog een handtekening gezet 
worden, hij zou misschien toch die drie jaar moeten 
uitzitten – Elsa weet het niet. Ze houdt de moed 
erin, heeft altijd een hoop te doen, er zijn nog meer 
kinderen. 
- Norma is gepensioneerd na bijna vijftig jaar 
schoonmaakwerk. Haar man is aan huis gekluisterd 
vanwege parkinson, haar al lang volwassen dochter 
is zwakzinnig, woont ook thuis, en dan is er nog een 
zoon, die ik goed ken. Toen ik langsging en Norma 
me aarzelend uitnodigde om binnen te komen, 
verscheen de dochter en wees me met kracht de 
deur. Ze wilde niet dat ik binnenkwam, zonder dat 
ze kon uitleggen waarom. Norma en haar zoon 
schaamden zich voor de scene, en die kon ik niet 
wegnemen met mijn geruststellende woorden. Tot 
een volgende keer maar. 
- Tito ken ik uit de merendero. Hij is een van de 
lastigste jongens, al van jongsaf. Nu is hij bijna 
veertien. Sinds tien dagen tref ik hem steeds bij de 
groenteboer en bij de daarnaast gelegen dranken-
handel. Eerst hing hij er alleen maar wat rond, maar 
de laatste week helpt hij: met het dragen van 
kratjes, met het sorteren van fruit, met het vegen 
van de stoep. Hij toont zich van een kant die ik nog 
niet van hem ken: serieus, gezeglijk, hulpvaardig. 
Als hij mij ziet, lichten zijn ogen op. Ik ben een 
vertrouwd gezicht op het nieuwe terrein waar hij 
zich waagt. 
Hoe gaat het ermee? Wat kunnen zij drieën 
antwoorden, wat kan ik ervan zien? Ik heb hen 
gezien, en ik ben ervan overtuigd dat dat iets waard 
is. 

Marc van der Post 

Een beetje fantasie graag 
Twintig jaar geleden is in onze parochie (Maria 
Virgo Regina) de zo genoemde “parochiewacht” 
ingesteld. Een uur per dag is er iemand in de kerk 
aanwezig om eventuele vragen op te lossen; of een 
praatje te maken; precies zo als vroeger de pastoor 
of een kapelaan deed. Bovendien vonden we het 

nodig  dat tenminste voor een enkel uur per dag de 
kerk open is. Eigenlijk zou iedere kerk de hele dag 
open moeten zijn maar dat is inmiddels een 
onbereikbaar ideaal geworden. 

Een dergelijk verschijnsel zien we inmiddels bij de 
vieringen. Wanneer je de middenpagina van 
TitusBreed open slaat schrik je toch wel. Het betreft 
hier het rooster van de vieringen. Dit laat in totaal 
21 keer de aankondiging “geen viering” zien. 
Eigenlijk zouden dat er 0 moeten zijn. In iedere 
lokale kerk van de parochie zou iedere zondag een 
viering moeten zijn. Een dichte kerk op zondag is 
een affront. Dat kun je niet maken. En het is ook 
niet nodig. “Waar twee of drie in mijn naam 
tezamen zijn, ben ik in hun midden.” Het minimum 
is twee. Al zouden slechts twee personen aanwezig 
zijn om het licht aan te doen. Om de deur open te 
doen. Om een CD af te spelen. Om een kennis te 
ontmoeten. Of gewoon om een kaars op te steken. 
Dat zou voldoende zijn. Twee of drie! Dat staat ook 
minder lomp. 

Je hebt minimaal twee mensen nodig, dus 
gemiddeld één per week. De andere week is er 
immers een normale viering. Er zou natuurlijk een 
rooster moeten komen. De tijd van warme , open 
kerken mag dan voorbij zijn, wat nog te bezien is, 
maar we moeten ook niet doorschieten naar kille, 
botte maatregelen. Een beetje fantasie graag. 

Koos van der Zalm 

Op een dwaalspoor, ook financieel 
De fusieparochie z.Titus Brandsma kampt zoals u 
weet met financiële problemen door teruglopende 
inkomsten. In een toelichting op de zTB begroting1) 
en in het juni-nummer van Titusbreed2)wordt 
beweerd dat dit vooral komt door veroudering van 
de parochianen. Zit men daarmee niet op een 
dwaalspoor? 

Kort geleden in 2010, toen betrokkenheid van 
parochianen nog leidraad voor beleid was, waren 
kosten en baten keurig in evenwicht. Ten opzichte 
van 2010 gingen de bijdragen in 2011 zelfs weer 3% 
omhoog. Werden de parochianen toen nog niet 
ouder? 

Maar in 2011 verscheen de bisdomnota waarin 
uitgelegd werd, dat de kerk zich ging terugtrekken 
op Eucharistische centra. Zoveel centra als er 
priesters zijn, dus steeds minder. Ook in onze 
fusieparochie zTB werd de focus in het beleid 
verlegd richting priester-centraal en Eucharistie, te 
beginnen met de Goede Week. Prompt daalden de 
bijdragen van parochianen in 2012 met 13%, meer 
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dan een ton in 1 jaar. Komt dat dan echt door 
veroudering? Is dat een eerlijk verhaal? 

Nu door beleidskeuzes de inkomsten ineens zo 
scherp zijn teruggevallen, presenteert men, vreemd 
genoeg, bezuinigingen als oplossing. Vooral 
bezuinigingen op vieringen buiten het Eucharistisch 
centrum. En op dirigenten en organisten van de 
lokale geloofsgemeenschappen. Zijn dat echte 
oplossingen? Of zijn dat stapjes in een bepaald 
beleid? 

Pastor Guido Dieteren geeft het nu toe: De recent 
opgelegde gezamenlijke viering op de 5e zondag is 
geen bezuinigingsmaatregel, maar een streven om 
vier maal per jaar met alle parochianen samen te 
komen in een TitusBrandsmaviering. We moeten er 
immers toch aan wennen? 

Bennekom verzet zich tegen het beleid van 
centralisatie. Onze weerstand werd door de pastoor 
aan het eind van zijn preek op de 5e zondag in 
augustus3) versimpeld tot: “hoe houd ik zolang 
mogelijk mijn eigen gemeenschap in stand”. Maar 
daar gaat het niet om, dan kunnen we immers ook 
wel lid worden van een lokale bridgeclub of 
sportvereniging. Waar het wel om gaat, daarover 
schrijft Paus Franciscus in “Evangelii Gaudium, 
alinea 28”.4) Samengevat: Een parochie moet niet 
verworden tot een intern gericht groepje 
uitverkoren ‘echte katholieken’, maar zou als bron 
van inspiratie nabij moeten zijn in het dagelijks 
leven van mensen. Juist om meer van de opdracht 
van de kerk in de samenleving te verwezenlijken, 
die de pastoor ook noemde in zijn preek op die 5e 
zondag. 

Kortom, niet vergrijzing en financiële zorgen 
dwingen ons tot krimp. Ze zijn geen oorzaak, maar 
gevolg. De versnelde krimp hangt samen met de 
Utrechtse keuze voor klerikaal zelfbehoud, voor een 
priester-centraal beleid. De herders weiden vooral 
zichzelf. Dit leidt tot verlies van geloofwaardigheid 
van de kerk en verlies van betrokkenheid, ook 
financieel, van vele lokale parochianen. En als 
zoveel schapen verloren lopen, hoe kan het 
Evangelie ze dan nog wekelijks inspireren? 

Kunnen we de kerkelijke leiding terugroepen van 
hun dwaalspoor? Laten we in elk geval zelf alert zijn 
op kansen om God dichtbij te kunnen vinden. 

Laurens Beerepoot 
1) http://bit.ly/1ymx3B8 
2) http://bit.ly/116v3PH 
3) http://bit.ly/1vgMucH 
4) http://bit.ly/ZUIqSH 

Paroikia 
Overpeinzingen bij een parochiedag 
“Het is beter dat een gemeenschap op zondag bij 
elkaar komt om te vieren – ook al is er dan geen 
eucharistie – dan geen viering houden of naar elders 
trekken waar wel eucharistie gevierd wordt.” 
(Bisschoppen Bernard Möller, Huub Ernst, Klaus 
Hemmerle.)1) 

‘Paroikia’ is Grieks voor ‘buur’; ‘paroikéo’ is Grieks 
voor ‘wonen bij’, en ‘wonen naast’. De herkomst 
van ons woord ‘parochie’ moge duidelijk zijn, de 
juiste betekenis van ‘parochie’ is ‘zij die bij elkaar 
wonen’ ofwel ‘gemeenschap’. Zo definieert ook het 
Kerkelijk Wetboek de parochie als: “een bepaalde 
gemeenschap van christengelovigen [….]” 

Als je in Google zoekt op de zoekstring ‘parochie’, 
krijg je als eerste treffer de parochie als kerkelijke 
gemeente, als tweede en derde treffer een 
verwijzing naar de ‘Katholieke geloofsgemeenschap 
Maria Virgo Regina in Bennekom’ en als vierde een 
verwijzing naar de ‘Rooms Katholieke Parochie 
Zalige Titus Brandsma’.2) Samen een aanduiding van 
de werkelijke situatie: De parochie als institutioneel 
overkoepelend administratief orgaan ten behoeve 
van een aantal lokale geloofsgemeenschappen. 
Daar zijn wij in Bennekom er één van. En dat precies 
vierden wij op zondag 28 september jl. in onze 
traditionele ‘parochiedag’: het begin van het 
nieuwe seizoen van kerkelijk samen leven. Als 
lokale geloofsgemeenschap zijn we helemaal kerk, 
al zijn we niet de hele kerk.  

Het heeft er de schijn van dat wij als geloofs-
gemeenschap, en daardoor tevens als kerk, in ons 
bestaan worden bedreigd. Bij bisschoppelijk decreet 
(01-01-2010) is aan de parochie Maria Virgo Regina 
de kerkrechtelijke status van parochie ontnomen. 
Maar we zijn nog steeds dezelfde plaatselijke 
gemeenschap van christengelovigen. Moeten we 
eigenlijk niet blij zijn dat ons de juridische status 
van parochie is ontnomen. Daardoor is er meer 
ruimte ontstaan voor de bewustwording van onze 
autonomie, voor het behoud van eigen dynamiek 
en identiteit als geloofsgemeenschap. Zonder onze 
zelfredzaamheid als uiting van het bewust zijn van 
eigen verantwoordelijkheid, ontleend aan het 
algemeen priesterschap, waartoe alle gelovigen 
worden geroepen, zou onze gemeenschap haar 
bestaan niet gered hebben. 

Inmiddels is de ‘herderlijke zorg van een pastoor’ 
onder meer middels de zogenaamde vijfde zondag, 
een ‘afhaalzorg’ aan het worden, hoewel die naar 
het Evangelie van Jezus bedoeld is als een 
‘brengzorg’, zijnde immers een missie, d.i. een 
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zending en een opdracht? Ik bedoel maar: zo 
verzanden we in een exclusieve kerk van een kleine 
‘kudde’ van gehoorzame katholieken in plaats van 
een inclusieve kerk, waarin iedereen van goede wil 
welkom is. Is dit ook niet het geluid dat we bij paus 
Franciscus kunnen beluisteren? 

Timo Harmsen, 5 oktober 2014 
1)
 http://bit.ly/1BY3jb4 

2)
 Niet iedereen en niet altijd krijgt dezelfde zoekresultaten. 

 
 
 

 
 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Kerstmis) tot zondag 30 november; 
e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 

Bezorging: Wim Klunder; tel: 0318 632 518 
Advertenties: Klaas Postma; tel: 0318 415 813; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl 
 

Agenda Nieuw S Blad Bennekom voor 2015 

nummer bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 

redactie- 
vergadering 

binden 

herfst 2014 za 25 okt t/m vr 12 dec zo 12 okt di 14 okt wo 22 okt 

kerstmis 2014 za 13 dec t/m vr 16 jan zo 30 nov di 2 dec wo 10 dec 

     

Nieuwe jaar za 17 jan t/m 20 feb zo 4 jan di 6 jan wo 14 jan 

Veertigdagentijd za 21 feb t/m 27 mrt zo 8 feb di 10 feb wo 18 feb 

Pasen za 28 mrt t/m 15 mei zo 15 mrt di 17 mrt wo 25 mrt 

Pinksteren za 16 mei t/m 3 jul zo 3 mei di 5 mei wo 13 mei 

Zomer za 4 jul t/m 4 sep zo 21 jun di 23 jun wo 1 jul 

Seizoenstart za 5 sep t/m 23 okt zo 23 aug di 25 aug wo 2 sep 

Herfst za 24 okt t/m 11 dec zo 11 okt di 13 okt wo 21 okt 

Kerstmis za 12 dec t/m 15 jan zo 29 nov di 1 dec wo 9 dec 
 
Voor TitusBreed gelden de volgende data in 2015 

Thema 

bestreken periode 

Inleveren bij 
lokale 

redactie 

Inleveren bij 
Redactie@ 

Titusb.nl 

TitusBreed 
ophalen 

vanaf 09.00 
uur 

Herfst 2014 za 25 okt t/m vr 12 dec 8 okt 10 okt 22 okt 

Kerstmis 2014 za 13 dec t/m vr 16 jan 26 nov 28 nov 10 dec 

     

Nieuwe jaar za 17 jan t/m 20 feb 31 dec 2 jan 14 jan 

Veertigdagentijd za 21 feb t/m 27 mrt 4 feb 6 feb 18 feb 

Pasen za 28 mrt t/m 15 mei 11 mrt 13 mrt 25 mrt 

Pinksteren za 16 mei t/m 3 jul 29 apr 1 mei 13 mei 

Zomer za 4 jul t/m 4 sep 17 jun 19 jun 1 jul 

Seizoenstart za 5 sep t/m 23 okt 19 aug 21 aug 2 sep 

Herfst za 24 okt t/m 11 dec 7 okt 9 okt 21 okt 

Kerstmis za 12 dec t/m 15 jan 25 nov 27 nov 9 dec 
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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) 
 e-mail: penningmeester@rkkerkbennekom.nl 
 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 

 Riet Kroes, tel. 0318 418 002 
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 
Saskia Aarninkhof, De Houtwal 6, 6704 AW 
Wageningen, tel. 0317 842 913 
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 
Redactie NieuwSBlad 
Jos Jansen, tel: 0317 415 624 


