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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 22-02 t/m 22-03-
2014 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom  
zondag 22 februari, 1e zondag van de vasten 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 

gemengd koor 
voorganger: pater Hans Koenen 
Intenties: Ida Bol-Paalvast, Rie Groen-Scholten, 

Nico Vogelzang 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: voor het inloophuis OASIS te 

Oosterbeek 

zondag 1 maart, 2e zondag van de vasten 
10.30 uur: woord- en communieviering met 

cantors 
voorganger: pastor Guido Dieteren 
intenties: Rie Groen-Scholten, Nico Vogelzang 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: voor de caritas 

vrijdag 6 maart, Wereld (vrouwen) gebedsdag 
19.30 uur: viering met aansluitend gelegenheid 

tot ontmoeting in de parochiezaal 

zondag 8 maart, 3e zondag van de vasten 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: Gilles Ampt 
intenties: Rie Groen-Scholten, Nico Vogelzang 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: voor de vastenaktie 

vrijdag 13 maart, Taizé viering 
19.30 uur: met aansluitend gelegenheid elkaar 

te ontmoeten onder genot kop koffie 
/ thee 

zondag 15 maart, 4e zondag van de Vasten 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

cantors 
voorganger: mevrouw Marianne Thie 
collecte: voor de eigen geloofsgemeenschap 
collecte: voor het seniorenpastoraat 

zondag 22 maart, 5e zondag van de Vasten 
10.00 uur: Titus Brandsmaviering in Wageningen 

16.00 uur: Vesperviering met aansluitend 
Sobere maaltijd in het kader van de 
40-dagentijd (voor meer informatie 
lees elders in dit blad) 

 
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 

 
geen opgave ontvangen. 

Kom-in-de-kring vieringen 

 
feb 22 vakantie 
mrt 1 vakantie 
mrt 8 Angelique/Alison 

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. 
mrt 1 10.30u  Schrijver 0318 415 803 
 15 10.30u  Meijs 0318 418 273 
Janine van Schaijk, Tarthorst 6, 6708 JA 
Wageningen, tel. 0317 421 285 
mrt 1 10.30u  Breteler 0317 415 588 
 15 10.30u  De Groot 0318 417 355 
Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
mrt 1 10.30u  Kroes 0318 418 002 
 15 10.30u  Schlepers 0318 416 304 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
feb 22 10.30u Meijs 0318 4 18 273 
mrt 1 10.30u Kroes 0318 418 002 
 8 10.30u  Beerepoot 0317 423 570 
 15 10.30u Meijs 0318 4 18 273 
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Mededelingen 
Nieuw ingeschreven 
 Suzanne de Bruijn Stadsbrink 337, 6707AA 

Wageningen 
 De heer J.C. Hoksbergen, Lijsterbeslaan 17, 

6721CW Bennekom 
 De heer Mica, Lindelaan 26, 6721VC Bennekom 
Overleden 
 Maria Louisa Philomena, Wies, van den 

Wijngaert, op 26 januari 2015, 87 jaar 
 Wilhelmina Theodora, Mien, Witjes, op 7 januari 

2015, 83 jaar, oud parochiane 
 Ida Bol-Paalvast op 6 januari, 72 jaar 
 Maria Margaretha Groen-Scholten op 18 januari, 

91 jaar 
 Nico Vogelzang op 28 januari, 53 jaar 

In memoriam 
Op 6 januari 2015 overleed Ida Bol-Paalvast. Ze is 
72 jaar geworden. Ida werd geboren in Monster, 
gemeente Poeldijk, op 28 november 1942. Zij was 
het dertiende kind van de veertien die er geboren 
werden in huize Paalvast. Haar ouders hebben haar, 
ondanks de oorlogstijd, een fijne jeugd kunnen 
geven. Het was er altijd gezellig en iedereen wist 
van aanpakken. Ze kwam uit een goed nest zei Leo. 
In 1967 is ze getrouwd met Leo Bol en ze zijn in 
Naaldwijk gaan wonen. Daar werden de 3 kinderen 
geboren: Leon, Paul en Lianne. In 1995 zijn ze naar 
Wageningen Hoog verhuisd. Ida was, zoals haar 
dochter tijdens de viering ten afscheid verwoordde, 
bijzonder. Ze hield niet van luxe dingen. Het was al 
gauw goed. Ze genoot van haar tuin waarin ze 
iedere morgen te vinden was. Een prachtige foto 
van de tuin stond op de voorkant van de rouwkaart. 
Voor haar kleinkinderen was ze de bloemen oma en 
dat zegt al genoeg. 
Tijdens de voorbereiding van de viering kwamen de 
woorden GELOOF-HOOP – LIEFDE en DANKBAAR-
HEID vaak naar voren. De dankbaarheid voor een 
prachtig leven samen. Het genieten van de wijde 
omgeving van Wageningen-Hoog op de fiets. Het 
wandelen op Wageningen-Hoog. Maar ook de 
mooie vakanties in verre oorden. 
Begin december is Ida ziek geworden. Het proces 
ging zo snel dat ze op 6 januari 2015 is overleden in 
het ziekenhuis in Ede. Op 4 januari heeft ze van 
iedereen heel bewust afscheid genomen: voor ieder 
een woord ter bemoediging. Kracht naar kruis 
wenste ze iedereen toe. Het waren die dag voor het 
gezin hele bijzondere uren die iedereen dankbaar 
maakte. Verder lijden zou haar bespaard blijven. 

Op 13 januari was de viering ten afscheid in de 
geloofsgemeenschap Bennekom. De kleinkinderen 
hebben samen alle kaarsen aangestoken rond de 
kist. De lezingen waren een bewerking van vers 15 
en 16 van psalm 103 over de bloemen in het veld en 
de lezing uit 1 kor. 13, 1-13 waarin de liefde 
centraal stond. Vanuit de kerk van Poeldijk hebben 
we haar te ruste gelegd op het kerkhof van Poeldijk. 
Ida, een actieve vrouw, die altijd bereid was wat te 
doen in de geloofsgemeenschap. Wij bidden en 
vertrouwen dat Ida nu de rust mag vinden waar ze 
zo naar verlangde bij de Eeuwige. 
 
Op 24 januari hebben wij afscheid genomen van 
mevrouw Maria Margaretha Groen-Scholten. 
“Wij weten het, als de tent die onze aardse woning 
is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een 
gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, 
niet door mensenhand vervaardigd huis”. Krachtige 
taal van de apostel Paulus, woorden waaraan wij 
ons kunnen vasthouden, die ons vertrouwen 
schenken, dat ons aardse leven niet voor niets is. 

Het leven van onze dierbare overledenen was dat 
ook niet. Een lang leven, geboren in 1923 in West 
Friesland, een agrarische omgeving in een gezin met 
5 kinderen, 3 jongens en 2 meisjes. Het was een 
gelukkige tijd. Na de MULO, ging ze werken op een 
verzekeringskantoor. De 2de wereldoorlog was ook 
voor het gezin een moeilijke periode; in 1946 
trouwde zij. Ze woonden inmiddels in Alkmaar en 
het gezin ontstond, met 1 dochter en 6 zoons, in de 
periode van 1947 tot 1959, waarvan er 2 kort na 
hun geboorte overleden. Dit verlies heeft een grote 
impact gehad op haar door de jaren heen. In 1970 
verhuisde het gezin, naar Bennekom, aangezien 
vader op een van de instituten in Wageningen zijn 
boterham verdiende. Deze verhuizing heeft haar in 
het begin zeker veel moeite gekost; zij miste haar 
geliefde Alkmaar zeer. 
Nadat alle kinderen hun eigen weg hadden 
gevonden, kwam er ruimte voor het maken van 
reizen, iets waar ze veel van genoot; maar ook de 
verhalen over landen en vreemde bestemmingen, 
het boeide haar zeer. Helaas werkte haar 
gezondheid niet mee; door SLE en artrose werd 
haar mobiliteit in de loop der jaren minder. Haar 
interesse voor planten, bloemen, fossielen, politiek, 
schilderen compenseerden haar mogelijkheden er 
gemakkelijk zelfstandig op uit te kunnen gaan. De 
jaren na haar opname in het ziekenhuis in 2009 
voor een darmperforatie werden door een van de 
kinderen “bonusjaren” genoemd. Waardevolle 
jaren tot haar gezondheid door diverse long 



 

7 
 

ontstekingen haar ten langen leste deed beseffen, 
dat ook haar tijd gekomen was. 
Intrek nemen bij de Heer, rust te vinden na een lang 
rijk leven, het is haar gegund; moge zij rusten in 
vrede. Amen. 
 
Op 28 januari jl. overleed Nico Vogelzang. Nico 
woonde aan de Diedenweg, alwaar hij zijn bedrijf —
Bouwbedrijf Wilco— runde, vlak bij het huis van zijn 
moeder Annie Vogelzang, bij wie Nico dagelijks over 
de vloer kwam. 
Nico werd 53 jaar oud. Een jaar geleden werd hij 
ziek, maar dat was voor hem geen reden om het 
bijltje er bij neer te leggen. Elke dag weer was Nico 
op zijn bedrijf; in een vast ritme en volgens een vast 
systeem vulde hij zijn dagen. Dit laatste jaar moet 
voor Nico een zwaar jaar geweest zijn, maar je 
hoorde hem niet klagen. Mensen om hem heen 
zagen hem achteruit gaan, maar als je vroeg hoe 
het met hem ging was het antwoord altijd: “Het 
gaat goed”. Nico was geen prater en zijn emoties 
kon hij maar heel moeilijk met anderen delen. 1½ 
week voor zijn overlijden kreeg Nico van de dokter 
te horen dat de medicijnen, die hij dagelijks zo 
trouw had ingenomen, hun werk niet meer deden. 
Op 24 januari was hij nog even op het werk, op 26 
januari gaf hij toe dat het echt niet meer ging. In het 
huis van zijn moeder werd een bed geplaatst. Hij 
ontving nog de ziekenzegening en overleed 2 dagen 
later; hij sliep rustig in. 
Tijdens zijn leven was Nico een harde werker, die 
klaar stond voor zijn klanten. Als het nodig was dag 
en nacht. Voor zijn personeel was Nico een prima 
werkgever. Hij stelde zich niet boven hen maar 
naast hen, werkte zelf hard mee en wijdde zich dan 
`s avonds aan zijn administratie. Bovendien had 
Nico ook tijd voor zijn hobby, zijn tuin. Zijn 
zonnebloemen en kalebassen waren beroemd in de 
buurt. Steeds hoger, steeds groter. 
 “Zijn zonnebloemen reikten tot in de hemel”, sprak 
buurman Johan Saleming tijdens de viering ten 
afscheid, die plaatsvond op woensdag 4 februari. De 
broer en zus van Nico noemden zijn goede 
eigenschappen en dat was een hele lijst: energiek, 
vrolijk, hardwerkend, een man die nooit opgaf…tot 
het echt niet meer ging. De neven en nichtjes van 
Nico staken, samen met hun oma en Ingrid, de 
vriendin van Nico, kaarsen aan, legden bloemen op 
de kist en spraken de voorbede uit. 
Een lange stoet met veel bloemen vergezelde de 
kist naar het kerkhof. Daar werd Nico bijgezet in het 
graf van zijn overleden vader. 

In Nico missen de mensen om hem heen een lieve: 
zoon, broer, partner, oom, vriend, neef, collega en 
aannemer. 
Moge hij rusten in vrede. 

Jaarthema 
We hebben inmiddels 
de filmcyclus al weer 
achter ons liggen. Drie 
bijzondere films o.l.v. 
pastor Ben Piepers. In 
Bennekom werd de 
film zelfs onderbroken 
voor een broodmaaltijd in Stilte. Helemaal passend 
bij ons jaarthema ‘tussen de Stilte en het Woord’. 
De PR rond deze cyclus is wat ‘magertjes’ geweest 
dit jaar. Onze excuses daarvoor. Er moest op de 
valreep een en ander verder worden uitgezocht 
rondom filmrechten. Alles is nu voor dit jaar en 
andere, komende, jaren keurig geregeld. 
De interactieve lezing op woensdag 4 februari o.l.v. 
Guido Dieteren, rond dierbare, meegebrachte 
spullen, is helaas door een tekort aan aanmeldingen 
niet doorgegaan. Het is voor de werkgroep 
belangrijk om tevoren te weten hoeveel mensen er 
komen. Op de mensen die op de ‘bonnefooi’ komen 
kunnen we niet rekenen. Er is kostbare tijd en bij 
sommige items ook geld en km. vergoeding in het 
geding. We hebben een budget, maar daar moeten 
we wel mee uitkomen. Daarom willen we graag 
tevoren weten of er voldoende belangstelling is, om 
de nodige stappen te kunnen ondernemen. 
Aanmelden bij ettema.konijn@hetnet.nl, 0318 645 
831 (17-19 uur). 
Let op!! Op dinsdag 24 februari is in Doorwerth 
14.00 - 16.00 uur een bijzondere gelegenheid om 
o.l.v. Eduard Scholten Linde, emeritus-priester en 
voorheen werkzaam bij het toenmalige dekenaat 
Arnhem, de stilte te ervaren. Hij brengt hierbij ook 
zijn eigen ervaringen in. Hij heeft enkele jaren terug 
vier maanden de stilte gevolgd in ‘een stilte-
retraite’. U bent van harte welkom op dinsdag 24 
februari van 14.00 – 16.00 uur in de Markuszaal in 
Doorwerth. A.u.b. opgeven als u wilt meedoen — 
zie het hierboven genoemde mailadres. 
Op dinsdag 3 maart is er op 2 locaties gelegenheid 
om samen met pastor Ben Piepers zich te bezinnen 
rond kunstvoorwerpen. Meditatief en met een 
lezing + PowerPoint door Ben Piepers. Samen leren 
kijken en uitwisselen. 10.00 uur - 12.00 uur in Ede, 
via Hoofdingang. Inloop vanaf 09.45 uur. I.v.m. te 
weinig aanmeldingen gaat de bijeenkomst in Ede  

mailto:ettema.konijn@hetnet.nl
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niet door. 20.00 -22.00 uur in Heelsum. Inloop 
vanaf 19.45 uur. Maximaal 10 personen. Op tijd 
vóóraf opgeven i.v.m. het aantal. 
Zondag 8 maart start de midvastenwandeling 
vanuit Wageningen, aansluitend aan de gezins-
viering. Let op! Er is hier een wijziging t.a.v. het 
programma in het boekje. Daar staat vermeld dat 
deze wandeling elders zou starten!!! 
 
Geduldig vertrouwen 
Heb vertrouwen in het langzame werk van God. We 
zijn snel ongeduldig met alles, we willen zonder 
uitstel ons doel bereiken. We zouden graag de 
tussenliggende stappen overslaan. We zijn altijd 
ongeduldig op weg naar iets. Het onbekende, iets 
nieuws. Toch is de wet van de vooruitgang dat je 
pas iets bereikt als je alle tussenliggende, soms 
onzekere, stappen neemt, en dat kunnen er vele 
zijn. 
En zo denk ik dat het ook met jou gaat. Je ideeën 
nemen stapsgewijs vaste vorm aan, laat ze groeien, 
laat ze langzaam vorm krijgen. Neem geen 
overhaaste stappen opdat je vandaag al degene 
bent die je morgen zou willen zijn. Laat de genade 
en omstandigheden je de weg wijzen. 
Alleen God kan je vertellen wat deze nieuwe geest, 
die je langzaam vormt, met je doet. Schenk God het 
vertrouwen dat het zijn hand is die je hierbij leidt. 
Accepteer het gevoel van onzekerheid en 
onvolmaaktheid. (Pierre Teilhard de Chardin SJ) 

Vesper en sobere maaltijd voor 
weeshuis in Flores, Indonesië 
U bent van harte uitgenodigd voor de sobere 
maaltijd, een oecumenisch en fair trade initiatief in 
Bennekom dat in de veertigdagentijd een moment 
van bezinning, ontmoeting en solidariteit biedt. De 
sobere maaltijd vindt dit jaar op zondag 22 maart 
plaats in aansluiting op de vesperviering en een 
projectpresentatie van het vastenproject in Flores, 
Indonesië. 
We beginnen om 16.00 uur met een vesper met 
medewerking van het Laudenkoor van de 
katholieke geloofsgemeenschap Bennekom. Na de 
vesper (ca. 16.45 uur) wordt in de kerk een korte 
video over het vastenproject in Ende op Flores, 
Indonesië vertoond en kunt u de tentoonstelling 
over hetzelfde project bekijken. Het project wordt 
door Vastenaktie Cordaid ondersteund en is een 
eigen ingebracht project van de geloofsgemeen-
schappen Ede, Lunteren, Doorwerth en Bennekom. 
Het project ondersteunt een weeshuis en vanuit 

Ede is een uitgebreid contact in de afgelopen jaren 
ontstaan. 
Om 17.00 uur begint de sobere en eerlijke maaltijd 
die natuurlijk geheel in het teken van Indonesië zal 
staan. De Vesper en de film zijn vrij toegankelijk, 
voor de sobere maaltijd is het nodig dat u zich 
aanmeldt bij een van de onderstaande personen. 
De inkomsten van de sobere maaltijd gaan 
rechtstreeks naar het weeshuis in Flores en het 
bedrag wordt door Vastenactie Cordaid verdubbeld. 
Aanmelden sobere maaltijd graag voor 19 maart bij 
Nicole Bischoff, nicolebischoff@telfort.nl, 0318 
417 377, Lia Hol, 0629 067 092, Hans Egberts, 0318 
413 930 of Truus Appelman, 0318 414 943. 
We nodigen u van harte uit zondag 22 maart samen 
met ons te vieren, te eten en te delen. 
Plaats: Katholieke Kerk Bennekom, 

Heelsumseweg 1 
Tijd: 16.00 uur vesper, 

16.45 uur film, 
17.00 uur sobere maaltijd. 

Kledingbeurs 
De kledingbeurs, ten bate van onze parochiezaal, is 
al enkele jaren heel populair. Mensen die onze 
kledingbeurs bezoeken zeggen telkens weer dat wij 
goede kwaliteit verkopen voor leuke prijsjes. Ook 
dit jaar wil ik weer een kledingbeurs organiseren. 
Vanaf begin maart kunt u bij mij uw gedragen 
kleding inleveren. Op doordeweekse dagen ben ik 
overdag altijd thuis. 

Janneke Postma, Selterskampweg 23, Bennekom 
 
 

Nieuwe “Feestdag” in onze 
Bennekomse Kerk??? 

Achter de schermen werken wij aan een nieuwe 
activiteit voor jong en oud. Deze activiteit vindt 
plaats in en om onze kerk. Een activiteit die gaat 

zorgen voor een gezellige “doe” dag. 

 Wie zijn wij ? 
 Wat staat er te gebeuren ? 

 Is het een jaarlijks evenement ? 

Houdt u allen zaterdag 11 april gereserveerd !!! 
In de volgende uitgave van ons NieuwSBlad vindt u 

een uitgebreid plan van aanpak, en van 
antwoorden op de vragen. 

Dus: Houdt zaterdag 11 april vrij voor uw kerk !!! 
initiatief: Piet Boers 

  

mailto:nicolebischoff@telfort.nl
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Collecteopbrengsten januari 2015 
Datum 
viering 

Eigen 
kerk 

2de 
collecte Doel 2de collecte 

31 dec  56,05 Hospice Opella in 
Bennekom 

4 jan 153,33 158,67 
Oprichtingskosten 
ISOFA Wageningen 
(schuldhulpverlening) 

11 jan 88,77 121,90 ZOA – vluchte-
lingenwerk Syrië 

13 jan 
uitvaart 335,74   

24 jan 
uitvaart 200,95   

25 jan 84,35 97,12 Caritas 
Totaal 863,14 433,74  

Hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- Op 22 februari is de collecte voor het nieuw op te 

richten inloophuis OASIS in Oosterbeek (een 
initiatief van onze oud-pastor Hans Lammers); 

- Op 1 maart is de collecte voor onze eigen Caritas 
in Bennekom; 

- Op 8 maart staat de viering in het teken van de 
Vastenaktie en is de collecte ook bestemd voor de 
Vastenaktie; 

- Op 15 maart is de collecte voor het Senioren-
pastoraat van onze eigen geloofsgemeenschap; 

- Op Palmzondag 29 maart collecteren we voor het 
straatkinderenproject in Bolivia van onze eigen 
MOV; 

- Op Witte Donderdag 2 april is de collecte bestemd 
voor Amnesty International; 

- Op 5 april is de collecte voor Vluchtelingenwerk; 
- Op 12 april collecteren we voor Caritas in 

Bennekom. 

Ik wil deze collectes van harte bij u aanbevelen.  
Arend Jan Nell 

Penningmeester MVR Bennekom 

Kaarsen branden 
Beste mede parochianen, 
Het is gebruikelijk in katholieke kringen dat er bij 
bijeenkomsten een kaars gebrand wordt. Zo ook in 
onze geloofsgemeenschap. Daar is uiteraard geen 
bezwaar tegen, toch wil ik een ieder vragen om dan 
geen kaarsen van de kandelaars te gebruiken die ik 
nodig heb bij de uitvaarten, en ook niet van de 7-
armige kandelaar. 
Diverse malen worden deze kaarsen gebruikt door 
derden, en ik ben bij een uitvaart dan genoodzaakt 
alle kaarsen te vervangen omdat ze in lengte 
verschillen. Dat is uiteraard geen gezicht. Zeven 
kaarsen op de kandelaar vervangen kost al € 24,64 
en 6 altaar kaarsen op de kandelaren kost € 41,46. 
Dat is zonde van het geld, al worden de gebruikte 
kaarsen wel weer gebruikt voor b.v. Maria en Lucas. 
Er staan altijd wel kaarsen op de credens (tafelkast), 
en als u geen sleutel heeft van de sacristie kunt u 
desnoods even de kaars lenen van de Mariakapel. 
Zullen we dat afspreken, elke euro die we niet uit 
hoeven te geven is toch weer mooi meegenomen. 
Ik reken op uw medewerking. 
John Veraa, Koster 
 

 

 ____________________________ KERK EN SAMENLEVING _____________________________  
 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurde 
Maandag: 5 januari. Onze Nieuwjaarsreceptie en de 
lezing door Klaas Postma over het onderwerp 
Basilica. We beginnen met de Griekse woorden 
Aula, oftewel stoà en basilikè, “koningshal” later in 

Italië een gebouw voor handel en rechtspraak. De 
oudste overblijfselen van een basilica zijn de over-
blijfselen van de Basilica Porcia in Rome uit 184 
voor Christus. Het waren publieke ruimten, waarin 
recht werd gesproken aan het eind van de 
overdekte hal, waar soms een verhoging was met 
soms een ronde uitbouw, de apsis, waarin ramen 
voor de lichtinval. Er werd ook handel gedreven in 
de aan weerszijde gelegen gedeelten van de recht-
hoekige ruimte, hier werden de handelaars van 
elkaar en van het middendeel gescheiden door een 
zuilenconstructie, de zuilengalerij, zijbeuken. Dit 
gebouw lag vaak aan een “forum”, plein waar 
meerdere gebouwen aan lagen. Nu is onze kerk 
Maria Virgo Regina gebouwd, volgens het grond 
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plan van de Basilica. En dat is de reden, dat zij is 
verklaard tot monument door de gemeente Ede. U 
ziet de kerk aan het plein. We zien een overdekte 
zuilengalerij, die open is aan de voorkant, en die 
toegang verleent tot de hoofd- en zij-ingangen. We 
zien een zadeldak, een kenmerk voor de basilica. 
Binnengegaan ziet u een rechthoekige ruimte met 
in het algemeen aan weerszijde een zuilengalerij, de 
zijbeuken, zijschepen. In het geval van onze kerk is 
er rechts een zijbeuk, geflankeerd door zuilen en 
links is dat niet het geval. Zoals Kitty ter plekke al 
opmerkte: er is enige asymmetrie in onze kerk, ook 
buiten bij het zadeldak; de bouwpastoor wilde het 
hierdoor mogelijk wat spannender maken? Boven 
de zuilengalerijen aan de zijkanten is de muur 
verhoogd en zitten grote ramen, dit noemen we: 
”de lichtbeuk”. Aan het eind van de rechthoekige 
ruimte, kijkend door het middenschip, ziet u een 
verhoging met een ronde uitbouw: de apsis met 
glas-in-lood ramen. De christenen hebben de 
basilica-vorm overgenomen uit de seculiere, 
publieke bouw. Ze hebben het als een grondplan 
genomen voor hun sacrale, heilige gebouwen. Soms 
is er voor de verhoging en de apsis een kleine 
uitbouw naar rechts en links, het dwarsschip. Dit 
dwarsschip kan geaccentueerd worden door 
beelden of schilderingen, soms fresco’s. Kijkt u nu 
nog eens rustig in onze kerk rond en voel de 
verbondenheid met de christenen in de loop van de 
eerste eeuwen van onze jaartelling, toen ze 
eindelijk erkend werden en bovengronds mochten 
vieren en daarvoor gebouwen mochten constru-
eren. Wij hebben geproost op 2015 en we hopen 
nog tot in het einde der dagen plezier te hebben 
van onze kerk. Wij danken Klaas voor de boeiende 
lezing en de rondleiding die de lezing visueel 
maakte. 
Maandag 2 februari: Samen met Lia, Toos en 
Marian hebben we ’s middags met zo’n 20 dames 
Paas-eierwarmers gemaakt. De een nog mooier dan 
de andere; wat leuk om te zien wat iedereen ervan 
maakt. Praten en “breien” gaat in ons geval van 
K.V.G. dames prima samen. Buiten hagelde het en 
binnen was het warm en gezellig. We weten nu ook 
meteen weer meer van elkaar! 
Wat er gaat gebeuren 
Maandag 2 maart: Meindert Hoogerkamp geeft een 
lezing over: “De Kiepkerels en de Hannekemaaiers”.  
Let op deze lezing is weer gewoon ’s avonds in onze 
parochiezaal. Koffie en thee staan om 19.30 uur 
klaar en de lezing begint om 20.00 uur. 
Maandag 6 maart: Wereldgebedsdag, in onze kerk 
wordt de viering gehouden, aanvang 19.30 uur. De 
liturgie wordt elk jaar door een ander land samen-

gesteld en dit jaar komt deze uit de Bahama’s. 
Overal in kerken rond de wereld wordt op deze dag 
dezelfde liturgie in allerlei kerken gebruikt en wordt 
er een snoer van gebeden rond de wereld gelegd. 
Iedereen is welkom: Maria Virgo Regina kerk, 
Heelsumseweg 1, Bennekom. Info Wereldgebeds-
dag: www.wereldgebedsdag.nl. 
Woensdag 18 maart: is er weer een koffieochtend. 
De intekenlijsten komen er tijdens de avonden van 
de lezing en u kunt bellen met Toos Teunissen: 0318 
418 955, of Lia Fintelman: 0318 617 726. 

Dan is er nog een speciale mededeling: Wij gaan 
met ons reisje op donderdag 16 april naar Kevelaer. 
We vertrekken rond 8.00 uur uit Bennekom, specifi-
caties volgen nog in volgende blad. De prijs zal 
€ 59,55 p.p. zijn als er tenminste 30-35 mensen 
meegaan. Ons programma is als volgt: Vertrek via 
toeristische route naar Kevelaer. 9.30 uur; 
aankomst bij Café Nederkorn, te Kevelaer, waar we 
beginnen met koffie (zoveel u wilt) en een stuk 
appeltaart. Om 10.15 uur gaan we een stads-
wandeling maken door het centrum o.l.v. een gids, 
wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. U kunt er ook 
voor kiezen zelf iets te doen in deze tijd. Wandelt u 
wel mee, dan is er een pauze om zelf even rond te 
kijken tot 12.20 uur, dan stappen we om 12.30 uur 
weer op de bus en gaan via Sonsbeck naar Xanten, 
alwaar we rond 13.00 uur aankomen en een 3-
gangen menu krijgen, – met soep – drie verschil-
lende stukken vlees (varken, rund en kip) met 
groente en salade en diverse aardappelgarnituren, 
– en een dessert –, in restaurant Neumaier. Om 
14.30 uur gaan we te voet naar de St Victordom (ca. 
500 meter) waar een gids ons om 14.45 uur rond-
leidt door deze kerk. Om 15.45 uur vrije tijd om in 
de stad rond te kijken tot 17.00 uur, waarna we 
weer huiswaarts keren, via toeristische route over 
Kalkar en Kleve . Rond 18.30 uur zijn we dan thuis. 
Als er dames van onze Titus Brandsma parochie die 
geen K.V.G. lid zijn die denken: ik wil wel mee dan 
bent u van harte welkom. Er kunnen zo’n 68 
personen mee. Hoe meer mensen meegaan, des te 
goedkoper wordt het. Hebt u nog vragen, dan kunt 
u contact opnemen met Marian Hulsbosch: tel. 
0318 414 290. Bep v.d. Knaap had nog een mooi 
vers over Kevelaer: “Voor je ziel ga je naar den Briel, 
naar de Sint Jan ga je voor een man, vind je daar 
geen ware, dan ga je maar naar Kevelaere”. 

Er zijn in korte tijd nog enkele van onze leden 
overleden. Op 6 januari is Ida Bol-Paalvast over-
leden op een leeftijd van 72 jaar. Ze was 17 jaar lid 
van ons K.V.G. en heel actief. Het was geheel 
onverwacht, dat Ida tijdens de kerstvakantie na een  

http://www.wereldgebedsdag.nl
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kort ziekbed kwam te overlijden. Mien Witjes-
Peeters is overleden op 7 januari, op 83 jarige 
leeftijd en zij was 9 Jaar lid van onze K.V.G. 
vereniging. Ook is Mevrouw Groen-Scholten over-
leden op 18 januari in de leeftijd van 91 jaar, ze was 
9 jaar lid van onze K.V.G. vereniging. 

Namens het bestuur, Gea Kleipool 

Inzamelingsactie Voedselbank in de 
Veertigdagentijd 
Na de succesvolle actie van vorig jaar, 
pakken de gezamenlijke kerken in 
Bennekom eind maart/begin april, in de 
aanloop naar Pasen, nog een keer het 
estafettestokje over in de Estafette Actie 
Bennekom voor de Voedselbank Ede. 
Samen delen in solidariteit met onze 
naasten die de eindjes (even) niet aan elkaar 
kunnen knopen. Ook nu vragen wij om uw bijdrage. 
Lees op www.voedselbank-ede.nl voor meer 
informatie. 
 

 
 
Op de inzamelpunten staan kratten waarin u 
levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar 
stelt aan de Voedselbank. Het gaat hierbij om 
houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, 
groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam 
of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst, maar ook om 
luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, 
wasmiddel, etc. Ook een financiële bijdrage is 
mogelijk. 
Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? 
 op zondag 22 en 29 maart en 5 april in de kerken 

rond de vieringen; 
 op vrijdag 27 maart en 3 april in het Kerkheem 

tijdens de weekmarkt; 
 op alle werkdagen van 16 maart t/m 3 april tussen 

10.30 uur en 11.30 uur bij de parochiewacht in de 
Torenzaal van de Katholieke Kerk 

We hopen op uw gulle medewerking, alvast 
hartelijk dank!!! 
Namens de werkgroep van de gezamenlijke Kerken: 

Hervormde Gemeente, Vrijzinnig Bennekom (NPB), 
Gereformeerde Kerk, Vrije Evangelische Gemeente, 
Chr. Gereformeerde Kerk, RK Geloofsgemeenschap 
Maria Virgo Regina 
 
 

Melania Bridgedrive 26 januari 2015 
48 enthousiaste bridgers hebben op maandagavond  
26 januari 2015 gebridged voor Melania van 19.30 - 
23.00u. Melania is een organisatie die kleinschalige 
vrouwenprojecten in de 3e wereld financieel steunt 
voor 1 of 2 jaar. Daarna zijn de vrouwen zover dat 
ze zelf voor hun inkomsten kunnen zorgen. 
Het was een mooi gezicht, de beide zaaltjes vol met 
mensen die heerlijk genoten van het spel. 
Ondertussen werd er voor koffie en thee gezorgd. 
In de loop van de avond was er de mogelijkheid om 
een wijntje, pilsje of fris te bestellen. 
De opbrengst van de consumpties was die avond 
ruim € 100. Totaal heeft deze avond € 464,75 
opgebracht. 

Melaniawerkgroep Bennekom 

Duurzaamheid: een nieuwe religie? 
Lezing van Marc van den Tweel, 

directeur van Natuurmonumenten 
Jaarlijks organiseert de taakgroep Kerk&Milieu/ 
Samenleving Bennekom een lezing waarin een 
actueel onderwerp op het terrein van duurzaam-
heid centraal staat. We zijn verheugd dat dit jaar de 
directeur van Natuurmonumenten, de heer Marc 
van den Tweel bereid is de lezing te houden en wel 
op woensdag 4 maart 2015. 

De heer Marc van den Tweel is natuurlijk vooral 
bekend vanwege zijn functie bij de Vereniging 
Natuurmonumenten. Maar onlangs trok hij de 
aandacht met een licht prikkelende publicatie 
waarin hij zijn visie gaf op de relatie tussen natuur 
en godsdienst. 

Op 4 maart zal hij ook bij ons hierop ingaan met zijn 
lezing, getiteld: 

Duurzaamheid!   Een nieuwe religie…? 

Na de lezing is er ruimschoots gelegenheid voor een 
verdere gedachten wisseling met de spreker. Graag 
nodigen we alle belangstellenden van harte uit voor 
deze avond. De toegang is vrij. 

De bijeenkomst begint om 20.00 u en wordt 
gehouden in gemeentecentrum De Brink, 
Brinkstraat 39, 6721 WR Bennekom. De koffie en 
thee staat klaar vanaf 19.30u. 

De taakgroep Kerk&Milieu/Samenleving 
te Bennekom 

  

http://www.voedselbank-ede.nl
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Taizé-viering in Katholieke Kerk 
Bennekom 
Op vrijdag 13 maart 2015 
vindt een Taizé-viering 
plaats in de Katholieke Kerk 
aan de Heelsumseweg in 
Bennekom. 

Taizé ligt in Frankrijk, in het 
zuiden van Bourgondië. 
Daar stichtte broeder Roger 
in 1940 een internationale, 
oecumenische 
gemeenschap. Vanaf het einde van de jaren vijftig 
vonden duizenden jongeren uit vele landen de weg 
naar Taizé. Ze nemen deel aan wekelijkse ontmoe-
tingen 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 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! 

Diaconie collecte 4 januari 
De Diaconie collecte van 4 januari wordt besteed 
aan de opleiding van vrijwilligers van een inter-
kerkelijk Schuld Hulp Project in Wageningen. Dit 
hulp project gaat mensen helpen weer controle te 
krijgen over hun financiële situatie. Een terugval in 
inkomen of onverwachte onvermijdelijke uitgaven 
kunnen niet altijd zomaar opgevangen worden. Het 
ene gat wordt met het andere gestopt. De stress die 
dat veroorzaakt belemmert mensen zelf 
oplossingen te vinden. De persoonlijk budget 
begeleiders kunnen daar een steun en toeverlaat 
zijn, maar nemen niet de regie over van de 
hulpvrager en geven geen geld. Ook staan ze naast 
hulpvragers die in een schuldsaneringstraject zitten 
en lange tijd moeten rondkomen van een heel laag 
inkomen. Vergelijkbare ‘Schuld Hulp Maatjes’ 
projecten zijn er in de gemeente Veenendaal en 
Ede. Bedankt voor uw steun! 

Gonja Hikspoors en Els Geurts, vrijwilligers 
Ad van Oostrum, lid bestuur 

KOFFIEOCHTEND! 
Donderdag 5 maart wordt er weer een 
Koffieochtend georganiseerd door een werkgroep 
van vrouwen uit Bennekom met verschillende 
kerkelijke achtergronden. 

Spreekster: Carianne Ros 
 www.koffieochtendbennekom.nl 
Thema: “Wie ben je en wat heb je te geven” 
Plaats: ’t Kerkheem, Kerkhoflaan 34, 

Bennekom, tel. 0318 431 929 
Tijd: 9.15 – 11.30 uur. Uiteraard is er ook 

samenzang en gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te komen. Er is 
kinderoppas aanwezig. 

Entree: collecte ter dekking van de kosten. 

Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen naar 
Gerda de Nooij, tel. 0318 416 178 of email: 
gerdadenooij@gmail.com 
 
  

http://www.koffieochtendbennekom.nl
mailto:gerdadenooij@gmail.com
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 __________________________________ FORUM ___________________________________  
 

Vasten/veertigdagentijd 
Ontdekken wat waardevol en noodzakelijk is in het 
leven. U kent vast het spel nog wel: wat zou je 
meenemen, wat zou je absoluut nodig hebben, om 
in leven te blijven, als je op een onbewoond eiland 
zou komen te zitten. 
De vastentijd, van Aswoensdag tot aan Pasen, is 
zo’n periode in het kerkelijk jaar waarin je je kunt 
afvragen: wat heb ik echt nodig om mijn leven zo te 
leiden dat het mij tot tevredenheid stemt en ik me 
gelukkig voel. Of door het op een andere manier te 
benaderen, door je zelf de vraag te stellen: “wat zou 
ik mezelf in deze periode kunnen ontzeggen, iets 
niet gebruiken, iets niet doen dat voor mij heel 
gewoon is. Of juist iets wel doen dat je anders niet 
zou doen. Dat is het “bijzondere” van de vasten in 
deze tijd. In tegenstelling tot de vroegere jaren gaf 
de kerkelijke vastenwet een verplichting aan. Het 
was een onthouding van voeding, met niet of 
weinig eten en drinken. Een andere keus maken 
was not done. 
Op Aswoensdag worden we aan de dood herinnerd. 
As is het teken van de menselijke broosheid, 
vergankelijkheid maar ook het teken van nieuw 
leven. In vroegere tijden werd met as gewassen, as 
maakt ook de grond vruchtbaar. Met het teken van 
het askruisje wordt de dood zonder meer als 
“merkteken” op ons voorhoofd gedrukt. Het 
askruisje richt onze ogen op het niet bereikbare, de 
begrenzingen van ons leven. 
De as wordt gemaakt van de verbranding van de 
palmtakjes van vorig jaar. Gedenk mens dat je uit 
aarde bent gevormd. En tot aarde zult terugkeren. 
Ontvang dit teken van geloof, hoop en liefde. 
Vasten kan ons met de neus op de feiten drukken 
dat we vastzitten aan alles wat de omgeving biedt. 
Wat is dat voor je zelf?? Vasten , minder eten. Dat 
raakt aan de kern van je bestaan. Soberheidsvasten 
is een woord dat ik tegenkwam. Mooi omschreven: 
je een bepaalde tijd onthouden van lekkernijen, 
extraatjes of iets wat we graag doen, zodat we 
hopelijk meer toe komen aan onszelf, om zo de weg 
vrij te maken voor de Eeuwige. Door te bidden, 
door de stilte ……  
Wie de bijbel op het vasten naleest, die ontdekt dat 
het een onderdeel van het christelijke leven is. 
Vasten hoort er gewoon bij. 

Marian Bolscher 

Iconoclasme 
In Afghanistan, in de Bamiyanvallei stonden eens 
twee grote Boeddhabeelden, respectievelijk 53 en 
35 meter hoog. De kleine opgericht in 507, de grote 
in 504. In 2001 zijn beide door de Taliban 
opgeblazen. Dit is een voorbeeld van iconoclasme. 
Dat is een Grieks woord en het betekent zoveel als 
tegen-afbeelding. In de bijbel onder andere staat 
immers geschreven dat we ons geen beelden zullen 
maken. 
In het vroege Christendom, in het Byzantijnse Rijk, 
komen we dan ook deze opvatting tegen. In 730 
heeft keizer Leo III een verbod op het maken van 
afbeeldingen in kerken en kapellen uitgevaardigd. 
Hij liet relieken in zee werpen en kwam daarbij in 
botsing met de kloosters die zich juist op het maken 
van afbeeldingen, ikonen, toelegden. Na de dood 
van Leo wilde zijn echtgenote een einde maken aan 
dit vandalisme en riep daartoe het concilie van 
Hieria en van Constantinopel bij elkaar. De ikonen-
verering hield nu voor enige tijd stand. Keizer Leo V 
vaardigde later, in 813 echter weer nieuwe wetten 
uit tegen de ikonenvereerders. 
Iets dergelijks heeft zich 8 eeuwen later in West 
Europa afgespeeld; de beeldenstorm van 1566. Een 
beeldenstorm is een vernieling op grote schaal van 
objecten van religieuze kunst. Ook hier ging het om 
de vraag: mag je in de kerk objecten van religieuze 
kunst vervaardigen en afbeelden? Ook hier werden 
veel kunstvoorwerpen vernield en gestolen of over-
geverfd. De storm begon in Vlaanderen en trok een 
spoor van vernieling door België in Noordoostelijke 
richting. Veel altaren, beelden, orgels, kelkschilde-
rijen, missalen en gewaden, en vooral veel boeken 
gingen verloren. Veel calvinisten waren voorstander 
van sober ingerichte kerken. Velen van hen 
woonden toch al in de steden. Maar de invloed van 
de beeldenstorm was groter dan dat. Het heeft 
zeker meegewerkt aan de opkomst van de 
stedelijke burgerij. 
Ook Frankrijk heeft een soort beeldenstorm 
gekend: de Franse Revolutie; onder de vlag van 
vrijheid, gelijkheid en broederschap met veel 
geweld. Alle kerkelijke goederen in Frankrijk 
werden tot staatseigendom verklaard. Veel 
kloosterlingen zijn toen naar het buitenland 
gevlucht, ook naar de Nederlanden. Velen zijn hier 
ook gebleven. Een mooi voorbeeld is het klooster 
Thorn in Limburg. 
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Je kunt in de ontwikkeling van West-Europa drie 
voetafdrukken van iconoclasme onderscheiden: de 
Byzantijnse, de Vlaamse, de Franse. Dat wil niet 
zeggen dat de geschiedenis precies zo verlopen is. 
Maar bij het schrijven van dit artikel viel het me op 
dat twee van deze volken juist aan daden van 
geweld hun vooruitgang dankten. Terwijl de eerste 
tot dusver zijn culturele achterstandspositie nog 
altijd niet verloren heeft. Ik vermoed dat de huidige 
misère, waarin het Midden-Oosten verkeert, 
daaraan te danken is. In Vlaanderen en Frankrijk 
zien we na de ikonenstrijd een stedelijke burgerij 
opkomen. Dat is in het Byzantijnse rijk niet gebeurd. 

Koos van der Zalm 

Verontruste parochianen 
De situatie van de R.K. Kerk in ons land en in ons 
aartsbisdom is uiterst zorgwekkend. De meeste 
kerkbezoekers lijken steeds grijzer te worden, 
kerkbijdragen verminderen en het aantal priesters 
neemt niet alleen af, maar is minimaal. 
Waarschijnlijk mede daarom gaf kardinaal Eijk in 
zijn brief aan alle parochianen (november 2014) 
inzage in zijn ideeën over – en zijn beleidsmatige 
visie op – wat er de komende 10 jaren in het 
aartsbisdom Utrecht niet alleen zal gebeuren, maar 
juist ook wat er volgens hem beslist moet gebeuren. 
Op de visie van de kardinaal schreef de 
vooraanstaande theoloog en bekende priester-
hoogleraar Jozef Wissink een reactie onder de titel 
“De verwoesting van een bisdom: het masterplan 
van kardinaal Eijk.” 
Kardinaal Eijk geeft in zijn Adventsbrief als oplossing 
voor het probleem van te weinig priesters en het 
afhaken van gelovigen: het sluiten van grote 
aantallen kerken (300), het verzamelen van de 
gelovige parochianen rondom de overgebleven (20) 
pastoors en het vieren van de eucharistie in één 
centrale parochiekerk, die in de nabije toekomst ook 
heel ver weg kan liggen. 
Dat houdt in dat de komende tijd in steden en 
dorpen veel kerken zullen worden gesloten. Het 
gevolg daarvan is ongetwijfeld dat de lokale 
geloofsgemeenschappen worden opgeheven, ook 
als ze nog zeer vitaal zijn en de middelen willen 

opbrengen om hun kerk in stand te houden. 
Daarmee dreigt een totale RK-ontkerkelijking, 
omdat met het sluiten van een kerk ook 90% van de 
daartoe behorende kerkgangers afhaakt, zoals de 
laatste jaren in de praktijk veelvuldig is gebleken. 
Bovenstaande tekst heb ik ontleend aan de website 
www.verontrusteparochianen.nl. Deze website, die 
oproept tot een massaal protest tegen de huidige 
gang van zaken, werd gepresenteerd tijdens de 
bijeenkomst van Bezield Verband Utrecht op 
zaterdag 7 februari in Amersfoort. 
De toenemende ontkerkelijking noodzaakt tot 
sluiting van kerken; dat wordt door niemand 
ontkend, ook niet door de deelnemers aan deze 
bijeenkomst. Maar dat ook vitale geloofsgemeen-
schappen het slachtoffer worden van het huidige 
beleid in het Aartsbisdom wekt veel weerstand en 
verzet op. Dat kan en dat moet anders. Daarom is 
opgeroepen tot het tekenen van een noodkreet aan 
Paus Franciscus; zie http://eepurl.com/bd_OY5; het 
zou goed zijn als ook vanuit Bennekom velen 
hieraan gevolg zouden geven. Een verslag van de 
bijeenkomst is te lezen op de website van BVU: 
http://bit.ly/1ElM066; op die website is nog veel 
meer te vinden over het verzet tegen het 
bisdombeleid, waaronder het 2de professoren-
manifest. 
Ook in onze parochie zullen de komende tijd kerken 
moeten worden gesloten; een werkgroep van de 
parochie buigt zich over een visie op de toekomst. 
Of de kerk van Bennekom daarbij buiten schot blijft 
valt nog te bezien. Aanbevolen lectuur in dit 
verband is het artikel “A self-fulfilling prophecy” van 
Timo Harmsen in het januarinummer van ons 
NieuwSBlad: http://bit.ly/1yGmpQE. 

Jos Jansen 
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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 
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