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Agenda 
mei 19 ziekenbedevaart renkum 
jun 7 eerste communie (vervallen) 
 14 vrijwilligers high tea 
 21 h. vormsel in wageningen 
 23 mvr bestuur 

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. 
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 _______________________________ KERKBERICHTEN _______________________________  
 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 17-05 t/m 28-06-
2015 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

zondag 17 mei, 7de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

het dameskoor 
voorganger: mevrouw Marianne Thie 
intenties: Jules de Bruin, Linde de Gooijer 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: voor de Voedselbank Ede 

zondag 24 mei, Pinksteren 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 

gemengd koor 
voorganger: pater Hans Koenen 
intenties: Jules de Bruin, Linde de Gooijer 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Week van de missionarissen 

zondag 31 mei, drie-eenheid zondag 
10.00 uur: Titus-viering in de Antoniuskerk te 

Ede 

zondag 7 juni, Sacramentsdag 
10.00 uur: gezinsviering m.m.v. het  kinderkoor 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
intenties: Linde de Gooijer 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Liliane fonds (voor gehandicapte 

kinderen) 

zondag 14 juni, 11de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: mevrouw Marian Bolscher 
intenties: Linde de Gooijer 
collecte 1: voor eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 21 juni, 12de zondag door het jaar 
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. het laudenkoor 
voorgangers: 2 lectoren 
collecte 1: voor eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder grenzen 

zondag 28 juni, 13de zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. schola 

cantorum 

voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor eigen parochie 
collecte 2: Vluchtelingen/Cordaid 
 
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 

 
mei 17 vakantie 
jun 7 Bernardine/Marieke 

Rij- en assistentiediensten 
Coordinator A. Meijs, tel: 0318 418 273 
Nora Janssen, Siza Vossenhol, Johanniterlaan 6, 
6721 XZ Bennekom, tel. 0318 414 908, Nora zelf 
0318 415 381; Regiotaxi 0900 0276. 
mei 17 10.00u  v. Lammeren 0318 415 479 
 31 10.00u Meijs 0318 418 273 
jun 14 10.00u  Schrijver 0318 415 803 
 28 10.00u  Kroes 0318 418 002 
Janine van Schaijk, , Generaal Foulkesweg 15-116, 
6703BJ Wageningen, tel. 0317 421 285. Adres 
gewijzigd!!! 
mei 17 10.00u  De Groot 0318 417 355 
 31 10.00u  De Vocht 0318 413 088 
jun 14 10.00u  Beerepoot 0318 416 462 
 28 10.00u  De Groot 0318 417 355 
Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
mei 17 10.00u  Baks 0318 418 686 
 31 10.00u  Beerepoot 0317 423 570 
jun 14 10.00u  Schlepers 0318 416 304 
 28 10.00u  Baks 0318 418 686 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
mei 17 10.00u  van den Akker 0318 415 137 
 24 10.00u Appelman 0318 414 943 
 31 10.00u Meijs 0318 4 18 273 
jun 7 10.00u  Roelofs 0318 420 382 
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Mededelingen 
Verhuisd: 
- Janine van Schaijk, van Tarthorst 6 naar Generaal 

Foulkesweg 15, appartement 116, 6703BJ 
Wageningen, per 7 april 2015. 

- Mieke Wiegers, van Bakkerstraat 44, Bennekom 
naar Spadesteekstraat 78, 6651DZ Druten. 

- Dinie Assink, van Wageningen naar Telgengaarden 
37, 7481CJ Haaksbergen, tel; 0535 741 983. 

- Miep Schilte, van Timanshof 215, 6721TR Benne-
kom, naar Woonzorgcentrum de Nudehof, kamer 
326, Thorbeckestraat 1, 6702BR Wageningen. 

- mevr. Hendriks - de Jongh, van Jonkersloetlaan 
130, naar het Nonnetje, 4616AD Bergen op Zoom 

- mevr Annie Hendriks, Hof van Sint Pieter 337, 
6721TR Bennekom, naar Nieuwe Klinkenberg 1A 
302, 6711KJ Ede. 

Overleden: 
- 21 april: dhr. J. de Bruin, Alexanderweg 43, 93 jaar 
- 26 april: Linde de Gooijer, Heimanslaan 16, 

6705AH Wageningen, 19 jaar. 

In memoriam 
Wil in uw gebeden gedenken onze echtgenoot, 
vader, grootvader en overgrootvader:  
Ir. Theodorus Eddy Juul Lodewijk Wilhelm Bonard 

(Jules) de Bruin 
Jules werd op 10 oktober 1921 te Medan, Sumatra, 
Ned. Indië, geboren. Enkele maanden later ontving 
hij het doopsel in de kathedraal van Batavia. Na een 
gelukkige jeugd met vele verhuizingen door de 
archipel, en in voor het gezin welhaast paradijselijke 
koloniale omstandigheden, raakt hij als student aan 
de Technische Hogeschool te Bandoeng in 1941 
geconfronteerd met het oorlogsgeweld van de 
Japanse inval in de koloniën, en wordt hij 
gemobiliseerd. In 1942 raakt Jules krijgsgevangen, 
en wordt hij in totaal in 18 kampen onder 
onmenselijke zware omstandigheden als dwang-
arbeider ingezet, het laatst bij de aanleg van de 
Pakan Baroe spoorlijn dwars door Sumatra. In 
augustus 1945 wordt hij daar bevrijd. 
In november 1946 start hij zijn studie aan de 
Landbouwhogeschool in Wageningen, en in juni 
1952 verkrijgt hij zijn ingenieursbul. In de aprildagen 
van 1953 leert Jules zijn echtgenote kennen: 
Hanneke Douwes. Al snel verloven zij zich, en op 24 
oktober van dat jaar schenken zij elkaar het 
Sacrament van het Huwelijk te Amsterdam. In 
november 1954 en mei 1956 worden de eerste 
zonen geboren. Tot aanvang 1957 werkt hij in 
Wageningen aan een promotieonderzoek op het 
Laboratorium voor Phytopathologie van de 
Landbouwhogeschool. Dan trekt hij met zijn gezin 

naar Sittingbourne in het graafschap Kent, 
Engeland, waar hij als research biologist bij Shell 
gaat werken. Daar wordt in november 1958 de 
derde zoon geboren. In de nazomer van 1959 treedt 
Jules in dienst bij de Plantenziektekundige Dienst 
van het Ministerie van Landbouw, en het gezin gaat 
in Bennekom wonen. Als wetenschappelijk hoofd-
ambtenaar sluit hij in 1983 zijn carrière af. 
Na enkele jaren VUT kan hij van zijn pensioen 
genieten. In de lente van 2010 wordt hij door een 
dwarslaesie aan bed en rolstoel gebonden. Op 
Tweede Paasdag 2015 ontvangt hij het Sacrament 
van de Zieken, en op 21 april geeft Jules in het 
bijzijn van zijn echtgenote en kinderen zijn leven 
terug in de handen van zijn Schepper en Heer. 
Tekenend voor Jules was zijn trouw. Trouw aan zijn 
vrouw en kinderen, trouw aan zijn werk, trouw aan 
Kerk en geloof. Over trouw-zijn sprak hij vrijwel 
niet. Trouw beweegt je hart, en dus breng je dat in 
praktijk, was zijn opvatting. Jules was trouw aan 
God en Kerk. Zolang hij mobiel was vierde hij elke 
zondag de heilige Eucharistie mee, en toen hij niet 
meer werkzaam was ook vaker op weekdagen. De 
Rozenkrans was zijn dagelijks gebed.  
In huiselijke kring mocht hij in 2014 zijn 60-jarig 
huwelijksjubileum vieren, en zo voor God samen 
met zijn echtgenote de belofte van hun trouw 
hernieuwen.  
Ook aan de natuur, die zijn liefde had, en waar Jules 
zijn beroep van had gemaakt, bleef hij trouw. Nog 
zelfs vanuit zijn rolstoel zorgde hij zo goed hij maar 
kon voor zijn tuin: die moest er tot in de puntjes 
verzorgd uitzien. 
Moge zijn Hemelse Vader Jules nu voor zijn liefde, 
goedheid en trouw met het eeuwige leven belonen.  

J.M. de Bruin, St.-Klaraplatz 5, D - 47623 Kevelaer, 
tel. +49 - 2832 - 9720128 

Waar is die gebleven? 
Conny van Embden heeft begin april haar 
wandelstok laten liggen in de kerk of in de 
Parochiezaal. Hij is niet bij de gevonden 
voorwerpen in de Torenzaal gekomen en ook niet 
meer te vinden in de kerk of in de Parochiezaal. 
Heeft iemand hem misschien abusievelijk mee-
genomen of hem op een apart plaatsje gelegd? Het 
is een opvouwbare wandelstok, gemerkt met een 
groen/geel bandje. Conny mist hem en zou hem 
heel graag terug hebben. Haar adres is Edeseweg 
39F; tel: 0318 416 621. Hem leggen bij de gevonden 
voorwerpen in de Torenzaal kan natuurlijk ook. 
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Afscheid Dinie Assink en haar opvolging 
Zoals reeds vermeld in ons vorige 
NieuwSBlad zal er op zondag 17 
mei afscheid worden genomen 
van Dinie Assink, de organiste van 
het Dameskoor en het Lauden-
koor. 
Na afloop van deze viering zal er 
koffie worden 

gedronken in de kerk/ zaaltje/ 
tuin, naar gelang de weergoden 
ons gunstig stemmen. Er is dan 
gelegenheid om haar te ont-
moeten. 
De opvolger van Dinie is Bernard 
Buntjer, voormalig organist van 
het Dameskoor uit Renkum.  

Nardie Breteler, Dirigente Dameskoor 

Nieuw lid Pastoraatsgroep 
Op 23 maart was de pastoraatsgroep bijeen bij 
Ruud van der Linden. Voor de laatste keer leidde 
Ruud de vergadering. 22 jaar was Ruud lid van de 
pastoraatsgroep, altijd met grote inzet en veel 
enthousiasme. Gelukkig woont Ruud dichtbij en we 
zullen zeker, indien nodig, een beroep op hem 
kunnen doen. Wat we Ruud van harte toewensen 
is: wat meer vrije tijd. 
Intussen is de plaats binnen de pastoraatsgroep 
ingevuld door Pieter Boers, een enthousiaste jonge-
man, lid van ons gemengd koor en organisator van 
de Doe-dag. De andere leden van de groep zijn blij 
dat Pieter “Ja” heeft gezegd toen hem gevraagd 
werd om toe te treden tot de groep. 
De Pastoraatsgroep bestaat nu uit 4 personen met 
ieder een eigen profiel: 

- Pieter Boers: gemeenschapsopbouw 
- Marianne Thie: catechese 
- Riet Kroes: liturgie 
- Marialda Kuin: diaconie en notuliste 

Riet Kroes, voorzitter Pastoraatsgroep 

Leerhuis Bennekom 2015 - 2016 
“Het Leerhuis” startte al weer 15 jaar geleden op 
eigen initiatief van een aantal deelnemers aan 
toerustingcursussen. De avonden werden aanvan-
kelijk verzorgd door de deelnemers zelf. Sinds een 
aantal jaren worden de avonden begeleid door John 
Rademakers, liturgist, betrokken bij Bijbel en 
liturgie. Als vrijwilliger is John seniorenpastor in Elst 
en de Sint Benedictusparochie (Overbetuwe) 
Dit jaar is gekozen voor het onderwerp: 

“Compassie in de lijn van Karen Armstrong” 

In 6 bijeenkomsten laten we ons leiden door het 
boek van Karen Armstrong, “Compassie”, een boek 
dat een wegwijzer biedt hoe wij vandaag de dag in 
het leven kunnen staan, wanneer we zien wat 
mensen elkaar kunnen aandoen. Hoe de tegen-
stellingen “wij – zij” soms in alle scherpte voelbaar 
zijn. Een maatschappij waarbij het opkomen voor je 
zelf vaak uitloopt in een ongenaakbaar individu-
alisme. En wat rest er dan nog aan verbondenheid? 
Karen Armstrong maakt ons bewust waar we staan 
en hoe wij de verbondenheid met elkaar echt vorm 
kunnen geven, daar waar we leven, wonen en 
werken. Compassie wordt dan een werkwoord om 
betrokkenheid op elkaar te beleven vanuit een 
gelijkwaardigheid en alles behalve vanuit een 
hautain medelijden. 
De Gouden Regel die wereldwijd religies en levens-
beschouwingen verbindt: “Wat u niet wilt dat U 
geschiedt doe dat ook een ander niet”, vormt 
hierbij een basisgedachte. In onze bijeenkomsten 
staan we stil bij de gedachten van Karen Armstrong, 
maar we kijken vooral naar wat dat voor ons nu 
betekent. Kortom een mooi vertrekpunt voor een 
interessante gedachtewisseling  
Leiding: John Rademakers 
Data: in 2015: 14 september – 12 oktober – 

9 november – 14 december; in 2016: 
11 januari – 8 februari. 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Torenzaal van de R.K. kerk Maria 

Virgo Regina in Bennekom 
Contact: Riet Kroes, Commandeursweg 42-A, 

6721TZ Bennekom, tel. 0318 418 002, 
e-mail: kroes42@planet.nl 

Kosten: ca. € 25 per persoon voor de 6 
avonden. 

Aantal 
deelnemers: minimaal 12 personen 

Bezinningsavond dinsdag 24 november 
Elk jaar weer heeft de kerk terugkerende evene-
menten. Een van de gebeurtenissen, waar we 
jaarlijks naar uitzien, is de bezinningsavond op de 4e 
dinsdag in november, dit jaar dinsdag 24 november. 
Al voor de 6e keer organiseren we die bezinnings-
avond. Vorige keren bleef het onderwerp dicht bij 
de bijbel. Dit jaar zal het begrip KERK en geloof 
centraal staan. 
De bijzonder positieve boodschap van onze Paus 
Franciscus is ons uitgangspunt. Het brengt ons bij 
Thijs Caspers. Thijs Caspers (geb. 1980) werkzaam 
aan de universiteit Tilburg, waar hij participeert in  

mailto:kroes42@planet.nl
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het onderwerp: De katholieke traditie opnieuw als 
levende kracht. Thijs is een jonge enthousiaste 
lekendominicaan, die met gezag kan spreken over 
een vreugdevolle kerk. In zijn onderzoek richt hij 
zich op de betekenis die onze Paus Franciscus kan 
hebben voor de katholieke kerk. 
Na de kennismaking met Thijs zijn wij, de voor-
bereidingscommissie, er van overtuigd dat 
24 november een avond is voor ons allen. Met 
name jonge mensen zullen zich aangesproken 
weten. Houdt daarom dinsdag 24 november vrij. 
Plan op die avond geen andere activiteiten, maar 
noteer: 

- Bezinningsavond 20.00 uur 
 – om 19.30 staat de koffie en thee klaar. 

Namens de voorbereidingsgroep, bestaande uit 
Truus Appelman, Timo Harmsen, Frans Breteler en  

Riet Kroes. 

Gezellige ‘Doe-Dag’ in onze kerk 
Gemist??? Géén probleem. Er is besloten deze dag 
jaarlijks te organiseren, U en jullie moeten er zeker 
volgende keer bij zijn. Naast een feestelijke 
Parochiedag, nu dus ook een gezellige ‘Doe-Dag’!!! 
Na verschillende aankondigingen in onze bladen en 
de nieuwsbrief was het 11 april zover. Met zo’n 25 
parochianen (mannen en vrouwen) dronken we om 
9.30 uur koffie, met wat lekkers erbij en waren we 
er helemaal klaar voor om de kerkruimte met 
sacristie onder handen te nemen. 
Riet en Ad v.d. Linden hadden een perfect plan van 
aanpak gemaakt (hulde!), van waaruit werkgroepjes 
werden gevormd. En toen met z’n allen aan de slag. 
Wat een sfeer, wat een gezelligheid met een 
enorme inzet. Om 12.00 uur even rust voor het 
nuttigen van een héérlijke lunch, vers brood met 
kaas – worst – jam, krentenbollen en keuze uit 2 
zelfgemaakte kostelijke verse soepen!!! Daarna 
weer snel aan de slag. Op de ladder voor de hoge 
ramen, de kerkbanken, rondom het liturgisch 
centrum, orgel bovenop en vooral erachter, de 
bovenruimte achter in de kerk, de drie Maria 
ruimtes, de vloeren en deuren. Alles werd beet-
gepakt, schrobben, stofzuigen en poetsen!!! Spullen 
die niet meer gebruikt werden afgevoerd naar de 
stort in Ede. Leuk was dat we in de sacristie nog 
velletjes papier uit een succes-agenda vonden uit 
1955. Om 15.00 uur was de klus geklaard. We 
dronken met elkaar nog een kop koffie/thee en 
evalueerden deze dag. Allemaal dik tevreden en 
voldaan met zo’n schone kerk. 
De reacties van de mensen op zondag 12 april logen 
er niet om. Ze waren het met ons eens; deze ‘Doe-
Dag’ is een blijvertje, 1x per jaar, na de Pasen, 

wordt dit een vast gegeven. Blij ben ik ermee dat 
het organiseren van deze eerste ‘Doe-Dag’ gelukt is, 
vooral met de hulp hierbij die ik gekregen heb van 
Truus Appelman en Riet Kroes en vooral niet te 
vergeten de inbreng van Riet en Ad v.d. Linden met 
hun plan van aanpak. 
Iedereen bedankt voor de enorme inzet en daarbij 
de geweldig gezellige sfeer!!! Tot volgend jaar, tot 
de volgende ‘Doe-Dag’. 

Pieter Boers 

Vastenaktie 2015 
In de veertigdagentijd heeft de werkgroep MOV 
samen met een aantal actieve helpers zich weer 
ingezet voor de Vastenaktie 2015. Dit jaar werd 
onze Bennekomse parochianen, evenals vorig jaar, 
gevraagd te delen met de weeskinderen in het 
weeshuis Sint Elisabeth en het meisjesinternaat 
Beata Yosefa te Ende op het eiland Flores, 
Indonesië. Dit is een project samen met de geloofs-
gemeenschappen van Ede, Doorwerth en Lunteren. 
Onze contactpersoon, Jack Johan uit Ede, is recht-
streeks bij het project betrokken. De actie heeft 
geresulteerd in de volgende opbrengst uit onze 
Bennekomse geloofsgemeenschap: ruim € 5400, in 
de vorm van contanten, overschrijvingen en machti-
gingen. Een heel fraai resultaat, waar men in Flores 
heel blij mee zal zijn. Namens hen danken wij de 
gevers heel hartelijk voor de gulle giften en de 
helpers voor hun inzet. 

Werkgroep MOV 

Wat leeft er bij onze 75-79 jarigen? 
In overleg met de locatieraad hebben de mensen 
van het diaconieberaad een onderzoek gedaan naar 
de verwachtingen en wensen van de leeftijds-
categorie 75 tot 79 jaar in onze Bennekomse 
geloofsgemeenschap. We wilden graag weten hoe 
het met ze gaat, of er eenzaamheid speelt, of men 
dingen mist bij onze kerk, en of men bepaalde 
zaken graag anders zou zien. Ook wilden we graag 
horen of er behoefte bestaat aan bepaalde 
activiteiten, speciaal gericht op hun leeftijdsgroep. 
Zoals u weet hebben we al tamelijk populaire 
activiteiten speciaal gericht op onze 80 plussers. 
Parochianen van 75-79 jaar kregen een brief in de 
bus, met de aankondiging dat ze gebeld zouden 
worden en dat er indien gewenst iemand langs zou 
komen met vragen. Sommige mensen kenden we 
goed, andere mensen niet of nauwelijks. Dit was 
dan een mooie aanleiding om elkaar eens te 
spreken. De leden van het diaconieberaad hebben 
de ervaringen en de antwoorden verzameld en  
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besproken. Kort samengevat ontstaat dan het 
volgende algemene beeld: 
Onze 75-79 jarigen zijn verrassend jong, staan 
midden in het leven, zijn volop actief en in het 
algemeen zeker niet eenzaam. Er wordt volop 
gebridged, gegolfd, gewandeld, creatief gewerkt en 
op de kleinkinderen gepast. Men is vaak ook als 
vrijwilliger actief bij de kerk en daarbuiten. Er is 
geen behoefte aan activiteiten in kerkelijk verband 
speciaal gericht op deze leeftijdscategorie. 
Sommigen zeiden daar misschien later behoefte 
aan te krijgen, als ze echt oud worden en alleen 
komen te staan. Maar nu nog niet! 
Veel geïnterviewden hadden wel waardering voor 
dit initiatief van onderzoek naar hun welbevinden. 
Ook wat minder betrokken mensen spraken positief 
over de actieve en zelfredzame Bennekomse 
geloofsgemeenschap. 
Bij deze flinke groep van ongeveer 65 mensen zijn 
er natuurlijk ook, die helemaal geen contact wensen 
met iemand uit de parochie. Een enkeling is in de 
wilde jaren 60 afgehaakt, anderen volgens zeggen 
vanwege kindermisbruik door priesters. Een ander 
deel is niet zo kerkbetrokken, maar toch wel 
belangstellend. Het lokale en Titusbrede parochie-
blad wordt ook door die groep redelijk gelezen. 
Zoals te verwachten viel spraken velen hun zorgen 
uit over de ontwikkelingen in de kerk. De sociale 
contacten, de onderlinge betrokkenheid in de lokale 
gemeenschap en het omzien naar elkaar wordt in 
deze groep zeer belangrijk gevonden. Men steunt 
het streven naar behoud hiervan. 
We kregen ook nog wat nuttige tips om op te 
volgen, waaronder meer publiciteit in lokale 
kranten, computercursus, samenwerken met 
andere Bennekomse kerken, bekender maken wie 
ernstig ziek is en bisschop Eijk laten adviseren door 
bisschop de Korte. 
Namens de interviewers uit het diaconieberaad, 

Laurens Beerepoot 

Duurzaamheid en afvoer van 
regenwater 
Duurzaamheid is een thema wat ook voor onze kerk 
belangrijk is en waaraan ook binnen onze geloofs-
gemeenschap gewerkt wordt. Binnen een inter-
kerkelijke werkgroep in Bennekom met de naam 
Taakgroep Kerk & Milieu/Samenleving wordt steeds 
over dit thema gesproken en gewerkt aan concrete 
maatregelen om onze kerk duurzamer te maken en 
ook het energiegebruik te verminderen. De 
temperatuur metingen in onze kerk en het beter 

afstellen van de thermostaat is daar een voorbeeld 
van. 
Tijdens de open parochieavond op 25 maart 2015 
over duurzaamheid zijn een aantal ideeën geopperd 
om de duurzaamheid in en rondom de kerk verder 
in de praktijk te brengen. Gerard Bolscher stelde 
toen voor om te kijken naar de mogelijkheden om 
het regenwater niet langer te lozen op het 
gemeentelijke riool maar op ons eigen terrein. In 
termen van duurzaamheid betekent dit dat het 
regenwater direct bijdraagt aan het in standhouden 
van het grondwaterpeil en er minder water hoeft te 
worden gezuiverd in gemeentelijke zuiverings-
installaties. De gemeente stimuleert dit beleid en is 
ook in Bennekom bezig om woonwijken wat betreft 
het lozen van regenwater (of hemelwater zoals dat 
officieel heet) van het riool af te koppelen. Een 
informele taakgroep binnen onze kerk is deze 
winter aan het werk geweest om een plan te maken 
voor het laten infiltreren van het hemelwater op 
ons eigen terrein om zo te komen tot het 
afkoppelen van de het gemeentelijke riool. Een 
voorlopig plan is opgesteld en ligt voor advies bij de 
gemeente Ede. Indien de hemelwater afvoer wordt 
losgekoppeld van het riool leidt dit niet alleen tot 
winst in termen van duurzaamheid en in stand 
houden van het grondwaterpeil maar ook tot een 
aanzienlijke reductie van de gemeentelijke riool-
belasting (nu meer dan € 1300 per jaar) en bij 
volledige loskoppeling komen we ook nog in 
aanmerking voor een gemeentelijke subsidie. We 
hopen nog dit jaar dit plan te kunnen realiseren, 
maar daar is eerst goedkeuring van het plan door 
de gemeente voor nodig en vervolgens toe-
stemming van het ZTB parochiebestuur en het 
bisdom. Het kan dus nog wel even duren, maar we 
doen er ons best voor en hopen dat het lukt. We 
houden u via het NieuwSBlad en de digitale 
nieuwsbrief op de hoogte. 

Taakgroep Kerk & Milieu/Samenleving 

Samenvatting “Het nut van de lokale 
geloofsgemeenschap” 

Open avond op dinsdag 21 april, 
onder leiding van Hans Lammers 

Vooral nu er zorgen over de toekomst zijn, rijst de 
vraag: Wat is het nut of de waarde van onze lokale 
geloofsgemeenschap, voor mensen binnen en 
buiten onze groep? 
Hans Lammers liet ons eerst zelf maar eens 
opschrijven wat we nuttig of kostbaar vonden. Van 
64 Post-it velletjes, beschreven door de aan-
wezigen, hadden er 46 betrekking op aandacht en 
steun, betrokkenheid op elkaar, er zijn voor de  
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ander en gastvrijheid. Kortom, wat mensen het 
belangrijkst vinden aan hun kerk, gaat voor 70% 
over de kwaliteit van de relatie met de medemens 
die op je pad komt. Verder vond men spiritualiteit 
belangrijk, het samen zoeken naar inspiratie en de 
kerk als leerhuis. 
Het gaat hier dus om wat de mensen zelf belangrijk 
vinden. Je kunt daarnaast ook de theologische 
invalshoek kiezen en je afvragen: Hoe zou God 
willen dat een gemeenschap is? 
De maatschappij is veranderd, het leven is 
gefragmenteerd geraakt. Mensen zijn geïndividu-
aliseerd, worden niet meer gezien als onderdeel van 
een groep en beslissen meer zelf over alle aspecten 
van hun leven. Instituties hebben aan autoriteit 
ingeboet. Dat brengt een behoefte aan uitwisselen 
van meningen, samen zoeken naar richting en het 
duiden van persoonlijke ervaringen. Dat geldt ook 
voor geloven. Het evangelie is niet langer een bron 
voor vaststaande morele richtlijnen, maar wordt 
een spiegel waarin betekenis gevonden kan worden 
voor het eigen levensverhaal. Mensen zoeken 
persoonlijke ontmoeting met God in ervaringen van 
erkenning, van inspiratie, van troost, van hoop en 
blijdschap en van solidariteit met anderen. 
Jan Hendriks, deskundige in gemeenschapsopbouw, 
stelt dat de ideale geloofsgemeenschap ruimte 
biedt voor de omgang met God, de omgang met 
elkaar en de dienstbaarheid aan de samenleving. 
Geboden ruimte leidt tot openheid en ontvanke-
lijkheid. Omgaan met elkaar en dienstbaarheid 
houdt een wederkerigheid in, een relatie met een 
zekere vertrouwdheid. En in die omgang met elkaar, 
binnen en buiten de geloofsgemeenschap, komt de 
Eeuwige aan het licht; in het breken van het brood, 
in de verhalen die verteld worden en ons hart doen 
branden, in de troost die we ervaren. 
Hans Lammers gebruikt voor de ideale geloofs-
gemeenschap graag het beeld van de oase. Mensen 
onderweg, soms onder barre omstandigheden, 
vinden er even rust en beschutting, kunnen even 
bijtanken uit een bron die verfrist en wezenlijk is 
voor leven. Het is een plek waar je anderen 
ontmoet die net als jij onderweg zijn, mensen uit 
jouw karavaan, maar ook onbekenden. Er kunnen 
ervaringen worden uitgewisseld. Net als een 
geloofsgemeenschap is de oase lokaal, langs een 
route die mensen kennen en waar ze regelmatig 
gebruik van maken. 
Een gemeenschap draait om de kwaliteit van de 
onderlinge relaties. Mensen moeten elkaar kennen, 
iets met elkaar delen. Daar horen ook contacten bij 
buiten het kerkgebouw, op straat, in de supermarkt, 

langs de lijn bij het voetbal, etc.. Het lokale karakter 
van een geloofsgemeenschap is daarom van groot 
belang. Kleinschaligheid bevordert daarbij een 
klimaat van vertrouwdheid en veiligheid. Terecht 
zegt Leo Fijen in “Het wonder van Maartensdijk”: 
Veel van wat er van boven af bedacht wordt rond 
fusies en regionale spreiding van vieringen, gaat 
voorbij aan de meest wezenlijke voorwaarde tot 
geloven in de parochie: de gemeenschap wil de 
verbondenheid met elkaar en met God zichtbaar 
maken en vieren in de buurt of het dorp waar 
gewoond, geleefd en geliefd wordt. 
Over het maatschappelijk nut van een lokale 
geloofsgemeenschap lezen we in “Evangelii 
Gaudium” van paus Franciscus dat iedere christen 
en iedere gemeenschap wordt geroepen instrument 
van God te zijn voor de bevrijding en de 
ontwikkeling van behoeftige medemensen, opdat zij 
volledig in de samenleving kunnen meedoen. We 
moeten welwillend en oplettend luisteren naar 
hulpvragen van mensen die op ons pad komen. 
Inderdaad blijken ook in Bennekom veel kerkelijk 
betrokkenen aan allerlei vrijwilligerswerk te doen. 
Het ontbreekt in de gemeenschap MVR niet aan 
diaconie, aan de inzet voor de medemens in de 
knel; er gebeuren hier veel dingen die heel kostbaar 
zijn en waar mensen terecht trots op zijn en 
voldoening aan ontlenen. Zo’n gemeenschap is 
waardevol en heeft – zeker vandaag de dag – recht 
van bestaan. 

Samengevat door Laurens Beerepoot 
De volledige tekst van de voordracht is te vinden op: 

http://bit.ly/1KLywEh 

Collecteopbrengsten maart en april 
 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte Doel 2de collecte 

15 mrt 63,61 75,15 Seniorenpastoraat 

29 mrt 108,45 130,81 MOV project 
Bolivia 

2 apr 113,15 147,65 Amnesty 
International 

5 apr 285,37 349,16 Vluchtelingenwerk 
12 apr 81,85 105,80 Caritas 

19 apr 56,05 81,75 Hospice 
Bennekom 

24 apr 
uitvaart 100,15   

26 apr 120,07 102,73 Opleiding van 
pastores 

Totaal 928,70 993,05  

Hartelijk dank voor uw bijdragen. 

http://bit.ly/1KLywEh
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Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- Op 10 mei is er op verzoek van de Bisschoppen 

conferentie een collecte voor de slachtoffers van 
de aardbeving in Nepal. Hiervoor is een speciaal 
Vastenaktie project in het leven geroepen. U kunt 
hiervoor ook een gift storten op rekening 
NL38INGB0002010534 t.n.v. Vastenaktie, onder 
vermelding van ‘Aardbeving Nepal’. De Bisschop-
penconferentie roept op om aan deze actie 
edelmoedig bij te dragen. 

- Op 17 mei is de opbrengst van de 2de collecte 
bestemd voor de Voedselbank in Ede 

- Op 24 mei Pinksterzondag is de collecte voor de 
Week van de Nederlandse Missionarissen 

- Op 7 juni is er een gezinsviering en de werkgroep 
gezinsviering heeft het Liliane fonds als collecte 
doel voorgesteld. Het Liliane Fonds steunt 
kinderen met een handicap in ontwikkelings-
landen. 

- Op 14 juni is de collecte voor de Caritas van onze 
geloofsgemeenschap in Bennekom. 

- Op 21 juni is er een Taizé viering en is de collecte 
opbrengst bestemd voor Artsen zonder Grenzen. 

- Op 28 juni is de collecte voor een vluchtelingen 
project van CORDAID. 

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

 

Bedankt^2 
Ruud van der Linden. Aan 22 jaar 
zeer actief lid zijn van “de PG” 
(pastoraatsgroep) is een einde 
gekomen. Wat een tijd en wat een 
inzet! Het koninklijk lintje van 
enkele jaren geleden sprak al 
boekdelen. Bedankt^2! 
Pieter Boers: welkom als nieuw lid 
van de PG!  

Werkgroep Attent op talent 
(Marian Bolscher, Truus Appelman, 

José van der Meulen, Miranda Meuwissen)

 

Tarieven bij een uitvaart 
Het parochiebestuur van de Zalige Titus Brandsma 
Parochie heeft nieuwe standaard tarieven vast-
gesteld voor uitvaarten. Deze tarieven zijn 
standaard voor alle geloofsgemeenschappen binnen 
de ZTB Parochie. Deze tarieven gaan in vanaf 1mei 
2015. 

Onder
deel Beschrijving Bedrag 

A Avondwake in parochiekerk € 150 

B Uitvaartviering met organist in 
parochiekerk € 300 

C Aanvullende koorzang door 
parochiekoor tijdens uitvaart € 150 

D Inzet voorganger vanuit de 
parochie bij uitvaartviering € 150 

E 
Inzet voorganger vanuit de 

parochie bij viering in 
crematorium 

€ 250 

F Voorzetting liturgie door pastor 
op begraafplaats € 100 

G Gebruik kerkzaal voor 
condoleance € 150 

Indien de nabestaanden een eigen voorganger 
wensen voor een uitvaartviering in de parochiekerk 
in plaats van een voorganger zoals door het 
pastorale team voorgesteld, behoeft dit de 
goedkeuring vooraf van de pastoor. In die situatie 
komt element D te vervallen. 

Er geldt een maximum van € 850. In de tarifering 
wordt geen differentiatie toegepast vanwege de 
jaarlijkse kerkbijdrage voor de overledene of diens 
familie. 

In voorkomende situaties kan worden afgeweken 
van bovenstaande tarieven, een verzoek hiertoe 
moet worden gericht aan de penningmeester van 
de Locatieraad. 
Arend Jan Nell, penningmeester 
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 ____________________________ KERK EN SAMENLEVING _____________________________  
 

 

Katholiek Vrouwengilde 
KVG 
Wat er gebeurde 
Maandag 30 maart: Mevrouw Tatjana Polman 
houdt een lezing over ”Anna Paulowna en de 
Oranjes”. Er waren zo’n 30 dames en een heer. 
Anna was de kleindochter van Catharina de Grote. 
Haar grootmoeder was ooit op 15 jarige leeftijd uit 
Stettin (uit vroegere Pruisen) naar Rusland 
gekomen, om te trouwen met Tsaar Peter III, een 
wat wereldvreemde man. Volgens Tatjana heeft 
deze Catharina haar echtgenoot weggemoffeld 
oftewel vermoord met medewerking van een van 
haar minnaars, een officier uit het Russische leger. 
Catharina was gaan wonen in het paleis met 
duizenden kamers, nu museum Hermitage. 
Catharina, de grootmoeder van Anna Paulowna 
kocht immens veel kunst van bekende kunstenaars, 
o.a. Rembrandt. Ze liet zo’n 4000 schilderijen en 
vele andere kunstvoorwerpen na. Ze regeerde 35 
jaar, haar zoon tsaar Paul, de vader van onze Anna 
Paulowna maar 5 jaar. Anna groeide op in deze 
omgeving van rijkdom en feesten, pracht en praal, 
kortom in het Sint Petersburg met het rijke 
hofleven. Ze leerde er ook bekende mensen uit die 
tijd kennen, kunstenaars, componisten en filosofen. 
Er was een wintertuin met exotische planten en 
dieren. Het mooie is, dat de tsaar van elke kamer uit 
het Hermitage paleis een schilderij liet maken 
waarop alle kunst uit die kamer te herkennen is. 
Janneke zag o.a. het schilderij van de verloren zoon 
van Rembrandt duidelijk herkenbaar op deze 
inventaris-schilderijen. ’s Zomers woonde Anna met 
haar ouders, tsaar Paul I in het buitengoed 
Pavlovsk. Anna’s hand was fel begeerd om politieke 
en financiële redenen. Toen ze 15 was werd door 
Napoleon om haar hand gevraagd, maar die was in 
de ogen van de Romanov’s een onbeduidend 
luitenantje. Uiteindelijk kreeg de Nederlandse 
Willem II haar als echtgenote. In de tijd van 
Willem II werden Noord- en Zuid-Nederland 

(België), samengevoegd. Een besluit van Engeland, 
Duitsland en Rusland. Zo was Willem in ieder geval 
een goede partij. Maar Peter de Grote had een wet 
uitgevaardigd, dat als een dame van de Romanov 
tsaren de man niet mocht, dan was het jammer, 
maar dan ging het huwelijk niet door. (Wat ik me 
afvraag: zou er echt geen druk op de dames zijn 
uitgeoefend?) Maar als wet wel heel vooruit-
strevend. Anna vond Willem volgens de verhalen 
wel wat. Hij was in ieder geval gek op de feesten 
aan het Russische hof. In Nederland vond men Anna 
Paulowna veel te zelfbewust en majestueus. Ze was 
een capabele schilderes, ook portretteren kon ze 
goed. Ze was een talenwonder, sowieso leerde de 
elite in Europa Frans, Anna sprak meerdere talen, 
maar ook in wiskunde en natuurkunde was ze goed. 
Eenmaal uitgehuwelijkt leerde ze snel Nederlands. 
En zij sprak onze taal vloeiend terwijl Willem nog 
steeds gebrekkig Nederlands sprak. Willem had zijn 
scholing in Engeland, Oxford, gehad. Hij studeerde 
er rechten en hij had in Duitsland aan de militaire 
academie gestudeerd. Hij maakte goede carrière, 
maar was volgens Wellington een wispelturig man. 
In Waterloo werd Willem II in de schouder geraakt 
tijdens de strijd en hij bleef nog lang nadat het 
nodig was met een soort mitella om lopen, hij was 
nogal ijdel. Wel kreeg hij als held van Waterloo van 
de Nederlandse staat paleis Soestdijk, een jachtslot. 
Willem hield o.a. ook heel veel van mannen en ging 
om met revolutionaire figuren. En hij was niet zo 
“fit for the job” als koning, hij feestte liever. Samen 
verzamelden Anna en Willem II wel een mooie 
collectie schilderijen, veelal Vlaamse primitieven uit 
de 14e en 15e eeuw, van meesters. Ook in België gaf 
het koninklijk echtpaar heel wat feesten en op een 
dag brandde het paleis in zuid Nederland ? af, 
waardoor de Russische kunst en de juwelen van 
Anna voorgoed verloren waren. België scheidde zich 
af van Noord Nederland in 1830. Het echtpaar ging 
terug in Nederland wonen in paleis Soestdijk, 
omgetoverd van jachtslot tot paleis door Anna. De 
verzamelde kunst van Willem en Anna ging naar 
een speciaal daarvoor gebouwd museum aan de 
Kneuterdijk in Den Haag, nu het gebouw van de 
Staten Generaal. Dit gebouw met de collectie stelde 
koning Willem II open voor het gewone publiek. Het 
was trouwens een multifunctioneel gebouw. Anna 
kreeg vanuit Rusland ook weer nieuwe juwelen en 
kunst en geld toegestuurd van haar broer. Door al 
Willems vreemde escapades werden hij en Anna in 
een moeilijk pakket gebracht. O.a. financieel. 
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Gelukkig had Anna veel geld en een macht aan 
juwelen meegebracht als bruidsschat en een 
gouden koets. Maar dat alles kon zijn schuldenberg 
niet doen smelten. Zij kreeg van Willem nog wel het 
huisje van Tsaar Peter de Grote in Zaandam en 
heeft dit zorgvuldig geconserveerd. Een van de 
zoons van Anna en Willem was de latere koning 
Willem III., een vrijbuiter, en helaas was ook zijn 
gedrag volgens de annalen niet erg correct. 
Gelukkig huwde hij op zijn 62ste de ons bekende 
Emma. Na de dood van Willem II, Anna’s echt-
genoot, wijdde zij haar leven verder aan goede 
doelen. Ze liet scholen voor arme meisjes oprichten, 
ziekenhuizen voor soldaten, naaiateliers oprichten, 
zodat meisjes een beroep leerden en de spullen in 
het atelier gemaakt, gingen dan weer naar de 
armen. Anna heeft de Nederlandse adel een goede 
lichaamshygiëne bijgebracht. In Rusland was ze 
gewend aan sauna’s, wassen in de sneeuw of een 
wak. Hier aan de Kneuterdijk zocht ze zelfs 
tevergeefs naar een badkamer. Nota bene, Koningin 
Maxima draagt nog juwelen, die overbleven uit 
Anna’s collectie. 
Donderdag 16 april: We waren met 33 dames en 
hadden een interessante en gezellige dag naar 
Kevelaer en Xanten. De bus reed over binnen-
wegen, prachtig landschap met sleedoornbloesem 
en wilde kers. In Kevelaer kregen we heerlijk gebak 
met koffie en een heel uitgebreide rondleiding door 
een Duitse leraar Nederlands, die uitstekend kon 
vertellen en ons de Genadekapel, de Mariabasiliek 
en de Kaarsenkapel van de pelgrimskerk liet zien 
alsmede gebouwen in het stadje. De zon scheen en 
zo werd het een stralende dag. In Xanten hebben 
we na een lekker en gedegen Duits maal de St. 
Victordom bekeken en een rondleiding gehad. Er 
waren o.a. prachtige drieluiken, met heel verfijnd 
houtsnijwerk. Onze chauffeur vertelde onderweg 
ook af en toe. Het was een fijne dag. 
Wat er gaat gebeuren 
Maandag 11 mei: onze slotavond. Een muzikale 
afsluiting door de heer Henk Bouwman, die 15 
bijzondere Latijns-Amerikaanse instrumenten 
bespeelt. Hij geeft ook uitleg over de instrumenten 
en over de inhoud van de gezongen nummers. In 
onze parochiezaal, koffie en thee om 19.30 uur, 
aanvang lezing om 20.00 uur. 
Namens het bestuur van het K.V.G wensen we u 
een mooi zomerseizoen en een fijne vakantietijd, 
met vriendelijke groet, 

Gea Kleipool, voorzitter 

Opbrengst kledingactie Mensen in Nood 
De kledinginzameling van Mensen in Nood die op 
zaterdag 11 april werd gehouden heeft ruim 600 
kilo kleding opgebracht. Dat is 200 kilo minder dan 
vorig jaar. Wel jammer dat het dit jaar wat minder 
was, maar we zijn er toch heel tevreden over. De 
tijd is wat moeilijker en er zijn de laatste tijd heel 
veel kledingacties. In dat licht gezien is het toch 
weer een hele goede opbrengst. Al met al betekent 
het een mooie bijdrage aan het ontwikkelings-
project van Mensen in Nood in Bangladesh, waar 
voorzieningen worden gerealiseerd om mensen een 
veilig heenkomen te bieden bij overstromingen. 
Door de overstromingen verdrinken daar jaarlijks 
duizenden mensen. 
Mensen in Nood wil, vooral ook namens de 
bewoners van deze gebieden, iedereen die door het 
brengen van kleding hieraan heeft bijgedragen, heel 
hartelijk bedanken. 
Het ligt in de bedoeling om volgend jaar rond deze 
tijd weer een inzameling te houden. Om de actie 
ook dan weer tot een succes te maken, wordt 
iedereen gevraagd om vanaf nu alweer de kleding 
hiervoor te bewaren. 

Willemien de Groot 

Excursie naar Franciscaans Milieu-
project Stoutenburg 

 
Vlakbij Amersfoort in Stoutenburg leeft en werkt 
een gemeenschap van mensen in het Franciscaans 
Milieuproject. Dat is een werk- en leefgemeenschap 
die leeft vanuit een religieuze achtergrond en in een 
'kloosterlijk' ritme, in verbondenheid met elkaar en 
de natuur. De gemeenschap laat zich inspireren 
door de leefwijze van Franciscus en Clara van Assisi. 
Hun spiritualiteit ervaren zij als een uitnodiging om 
steeds dieper zichzelf te leren verstaan als deel van 
de schepping en daarnaar te handelen. Daarbij 
willen zij openstaan voor de wijsheid van 
verschillende religieuze tradities. Ze richten hun 
leven zo in dat er een goed evenwicht is tussen 
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werk en bezinning, tijd voor samen en tijd voor 
henzelf. Ze willen leven en werken vanuit een 
houding van aandacht en streven naar eenheid en 
samenhang in de activiteiten die zij ontplooien. 

 
Wilt u eens kennismaken met dit inspirerend 
milieuproject? Ga dan met ons mee op vrijdag 
29 mei. We vertrekken om uiterlijk 13.15 uur per 
auto vanaf de Katholieke kerk aan de Heelsumse-
weg te Bennekom. 
De kosten zijn € 12 per persoon voor de 
rondleiding, met thee/koffie én de reiskosten. 
Aanmelden is gewenst i.v.m. het regelen van 
vervoer en een maximum van 25 deelnemers. Dat 
kan bij Marja van der Werken Hulsbergen- van der 
Werken, bij voorkeur per mail: marjahulsbergen@ 
hotmail.com, of ’s avonds per telefoon op 
0318 652 716/0644 398 231. Wilt u tevens 
aangeven of u bereid bent een aantal deelnemers in 
uw eigen auto te vervoeren, zodat er zoveel 
mogelijk mensen meekunnen? 
Ik zie uw aanmelding met grote belangstelling 
tegemoet. De tuin zal prachtig zijn in mei, zo is mij 
toegezegd. 

Raad van Kerken Bennekom 

Cross2Cross – Sponsorloop “rondje rond 
de kerken” van Bennekom 
Het dorpscentrum van Bennekom vormt op vrijdag 
19 juni het decor voor Cross2Cross, een door de 
gezamenlijke Kerken in Bennekom op poten gezette 
sponsorloop. De opzet is uiteraard om die avond 
een mooi bedrag bijeen te rennen. De opbrengst 
gaat naar het goede doel van Kerk-in-Actie: Sport! 
voor vluchteling-kinderen. 
Het eerste startschot op het Bart van Elstplantsoen 
klinkt om 18.30 uur. Kinderen van de basisscholen 
krijgen vervolgens alle ruimte om zo vaak mogelijk 
de route over 1200 meter (langs de verschillende 
kerkgebouwen) af te leggen. Omstreeks 19.00 uur 
krijgt iedereen vanaf 13 jaar de kans zijn of haar 
steentje bij te dragen. 
De sportieve 'finale' van Cross2Cross bestaat om 
19.45 uur uit een estafetteloop tussen gemeente-
leden van de deelnemende kerken. Het parcours 
gaat van het Van Elstplantsoen via de Brinkstraat-
kerk terug naar het Van Elstplantsoen. 

(Bart van Elstpantsoen – Dorpsstraat – Van 
Slootenplein – Bakkerstraat – Brinkstraat – om de 

Brinkstraatkerk (stempelpost) – Krulweg – Hogeweg 
– Lyndelaan – Brinkstraat – Dorpstraat – Bart van 

Elstplantsoen) 

Alle hardlopers, jong en oud, verdienen uiteraard 
een sfeervolle ambiance tijdens hun 'run' door de 
straten van het centrum. Niet alleen het applaus 
van belangstellenden zal hen motiveren. Bij start en 
finish, op het Bart van Elstplantsoen, geven de 
tamboers van muziekkorps OBK alle lopers op 
muzikale wijze een duwtje in de rug. De Big Band 
Bennekom zorgt onderweg, in de muziektent op het 
Van Slootenplein, eveneens voor een vrolijke noot 
om de atleten vooruit te 'blazen'. Winkeliers richten 
op beide pleinen kraampjes in voor heerlijke 
versnaperingen.  
Een oproep aan iedereen: verzamel zoveel mogelijk 
mensen die jou/u willen sponsoren (per ronde of 
met een vast bedrag). Aanmelden kan vooraf op de 
website (volgt nog) en op de dag van Cross2Cross 
(tot kort voor het startschot). 
Deelnemers kunnen zich op vrijdag 19 juni een half 
uur voor de start in hardlooptenue verzamelen op 
het Bart van Elstplantsoen. Er is ter plekke geen 
ruimte om om te kleden en/of te douchen. Daar 
kunnen de alvast opgehaalde sponsorbijdragen ook 
worden ingeleverd. 

Jeugdwerk gezamenlijke kerken Bennekom; 
namens Maria Virgo Regina: 

Egon Hofstad en Miranda Meuwissen 
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Vuur dat inspireert 
Ongeveer dertig mensen bijeen in de hal van een 
basisschool. Met slechts enkele handelingen zoals 
het ophangen van een doek, het aansteken van de 
paaskaars, een wit kleed over een tafel, wordt van 
de schoolruimte een ruimte voor God gemaakt. 
Brood en wijn worden op de tafel geplaatst. De 
stilte is er stil. De wens om samen te vieren is 
voelbaar. 
Een grote kerkzaal, bijna alle stoelen bezet. 
Iedereen begroet elkaar. Er wordt nog een vaas met 
bloemen klaargemaakt. Kinderen huppelen door de 
ruimte. Er wordt plaatsgemaakt voor iemand met 
een rollator. De voorgangers nemen hun plaats in 
en het wordt stil. Er wordt gezongen, we horen het 
verhaal uit de Schrift. Brood en wijn worden 
gedeeld. We voelen ons verbonden met elkaar. 
De film 'Into great silence´. Een volle zaal. In stilte 
proberen we het kloosterleven in La Grande 
Chartreuse te ondergaan. Wanneer de Kartuizer 
monniken gaan eten, wordt de film stopgezet en 
gaan ook wij in stilte en met aandacht eten. Het 
enige geluid dat je hoort is het tikken van een lepel 
in de soepkom, het kraken van een broodzakje. Het 
benadrukt alleen maar de stilte, die overigens niet 
benauwend is. 
Thuis aan tafel met kinderen, familie, vrienden. We 
worden stil, lezen een gedicht of luisteren naar 
muziek. Er brandt een kaarsje. We vertellen ons 
verhaal en delen het eten. Een glas wijn erbij maakt 
het compleet. 
Elk gebouw waar mensen samenkomen, van in het 
Vaticaan tot in een iglo in Groenland waar drie 
mensen een ogenblik stil zijn en bidden, daar wordt 
gemeenschap ervaren. We zeggen tegen elkaar: 
'vrede voor jou', 'brood van leven', 'beker van 
verbond'. Eenvoudige woorden die in de stilte 
klinken voor datgene, dat niet uit te leggen is. Is het 
de Geest? 
Vanaf de eerste alinea in de bijbel is Gods Geest 
aanwezig. Die in den beginne orde schept in de 
chaos van de wereld. De Geest die het onmogelijke 
mogelijk maakt: gesloten deuren gaan open en 
niets zal nog kunnen verhinderen om mensen van 
vrede te zijn. Wat er op het pinksterfeest gebeurt is 
in principe hetzelfde als wat we in Genesis lezen. 
God blaast opnieuw zijn levensadem in, nu in 
mensen die het niet meer zien zitten: de leerlingen 

van Jezus, die een traumatische ervaring achter de 
rug hebben. Is niet hun leidsman voor hun ogen 
vermoord? Ze zitten opgesloten, verstijfd van angst 
in een huis. En dan is er Gods belofte met 
Hemelvaart om met ons te zijn tot de laatste dag en 
met Pinksteren vieren we zijn komst als adem in 
ons, als vuur dat inspireert, als Geest die verbindt. 
Ongrijpbaar en niet in woorden te vangen, ook al 
noemen we een naam en vertellen we verhalen 
over Hem. Mogen wij leven, bevrijd van angst en 
bezield door de adem van de Geest die ons 
verzamelt tot een gemeente van mensen, samen-
komen in een ruimte waar ieder zich thuis mag 
voelen. Vrij om te delen. Ruimte maken voor de 
Geest. 

Nettie Oegema 

“De Prins van Filettino” van Geert 
Kimpen 

De burgemeester van een klein Italiaans dorp zegt 
‘basta!’ en alles verandert. 

In september 2011 ziet Geert Kimpen in het jour-
naal een item over het Italiaanse bergdorpje 
Filettino. De burgemeester verzet zich tegen de 
bezuinigingsdrift van Italië en Europa, en als hij van 
hogerhand gedwongen wordt te fuseren met een 
qua inwonertal bijna tien keer zo grote buur-
gemeente is voor hem de maat vol en verklaart hij 
zijn dorp onafhankelijk. Hij roept zichzelf tot prins 
uit en voert bovendien een eigen munt in. In dit 
kleine verhaal zit het grote verhaal van Europa en 
de economische crisis. 
In “De Prins van Filettino” scharen de inwoners zich 
als één man achter hun prins. Met vallen en 
opstaan ontstaat er een nieuwe samenleving: klein-
schalig, zelfvoorzienend, duurzaam en verdraag-
zaam. Tegen de achtergrond van deze ontwikke-
lingen spelen de verhalen van de levens en liefdes 
van de dorpelingen. Ze kiezen voor een ander leven, 
vol gemeenschapszin voor elkaar, maar ook ten 
opzichte van de rest van de wereld. Het resultaat is 
een bijna utopisch verhaal over goed en kwaad en 
niet te vergeten hoop, waarin vooral een paar 
vrouwen een vooruitstrevende rol vervullen. Een 
positief, inspirerend verhaal in sombere tijden. 
Al lezend drong zich een parallel bij mij op. De Prins 
van Filettino voelt zich met zijn dorpsgenoten 
gevangen in een oppermachtig financieel systeem 
van geld en banken, een overheersende overheid 
en een alle eigenheid uitvegende globalisering. In 
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onze MVR-geloofsgemeenschap kunnen we ons ook 
gevangen voelen in een oppermachtig kerkelijk 
systeem en een ZTB-bestuur dat met zijn centrali-
serend beleid de vitaliserende eigenheid van de 
lokale gemeenschap niet vermag te respecteren. Als 
de burgers van Filettino zullen we ons slechts in 
eensgezindheid te weer stellen. 

Timo Harmsen 

Sloop 
Er is de laatste tijd veel te doen over kerken die zo 
nodig gesloopt zouden moeten worden in de 
toekomst. De aartsbisschop van Utrecht loopt 
daarin voorop. De Herder heeft haast! Dit probleem 
speelt niet alleen in het bisdom Utrecht. 
Bijvoorbeeld ook in Den Bosch. Maar daar benadert 
men dit probleem op andere wijze. Waar Utrecht 
sloop als uitgangspunt ziet, ziet men in Den Bosch 
herbestemming als inspiratiebron. Dit is een 
positieve benadering in plaats van de negatieve 
waar men in Utrecht bij zweert. 

Na sluiting van een kerk blijft het gebouw vaak heel 
lang leeg staan. Het is echter van belang dat er zo 
lang mogelijk enige vorm van gebruik blijft. Bij 
verandering van functie gaan vaak de ruimtelijke 
kwaliteiten, vooral van het interieur, verloren. 
Daartoe heeft men in Den Bosch zogenoemde block 
modules ontworpen die als een soort containers in 
de kerk geschoven kunnen worden. 

In de Pastoor van Arskerk te Eindhoven zijn in een 
los op zichzelf staand volume een kantoor van de 
jeugdzorg, een tandarts, een huisarts en andere 
maatschappelijke functies onder gebracht. 

 
Interieur Pastoor van Arskerk; voor meer foto’s zie 
http://bit.ly/1Iaj9pC 

In het Zeeuws-Vlaamse Westdorpe is in de 
voormalige katholieke kerk in een glazen volume 
het dorpshuis gerealiseerd. In beide gevallen waren 
beperkte ingrepen nodig om de kerk geschikt te 
maken voor  de nieuwe functies Als het moet is het 

relatief gemakkelijk om het ingebouwde module 
weer te verwijderen. Volgens het bisdom Den Bosch 
oefenen deze kerken een aantrekkingskracht uit. 
Men vindt het prettig om er te verblijven ook als 
het geen kerk meer is. Er is duidelijk behoefte aan 
kleinere ruimten, die per eenheid zijn te verhuren. 

We zien hier een ontwerpmethode die uit gaat van 
“wat er is”. Men laat zich aldus inspireren door het 
bestaande. We zien hier twee diametraal tegen 
over elkaar staande ontwerpmethoden. 

De methode “Den Bosch” betrekt ook de directe 
omgeving in het ontwerpproces. De kerk, die in 
eerste instantie een zelfstandig element was, kan 
dan een deel van een architectonische cluster 
worden. 

Koos van der Zalm 
(Grotendeels ontleend aan het blad Heemschut) 

‘Wees alert’ 
In het vorige nummer van ons NieuwSBlad – zie 
mijn artikel “Gehoorzaamheid aan de bisschop is 
geen stempel in je paspoort voor de hemel” – kon ik 
u melden dat de Vereniging MVR de lijsten met in 
totaal 124 handtekeningen uit Bennekom verzon-
den heeft. Het gaat om handtekeningen onder een 
‘Noodkreet aan paus Franciscus’ – een initiatief van 
“Bezield Verband Utrecht” – uit bezorgdheid over, 
maar ook als protest tegen het proces van kerk-
sluiting en opheffing van plaatselijke geloofs-
gemeenschappen. Het is, zoals de ‘Noodkreet’ het 
formuleert, vooral kardinaal Eijk die in dit proces 
het voortouw neemt. Inmiddels is een zeven mans / 
vrouws delegatie van “Bezield Verband Utrecht” in 
Rome gearriveerd om de ‘Noodkreet’, ondersteund 
door meer dan 12000 handtekeningen zo breed 
mogelijk te verspreiden binnen het Vaticaan en zo 
dicht mogelijk bij de paus. Hoezeer we ons ook 
verheugen over het overweldigende aantal van de 
verzamelde handtekeningen, het succes van de 
actie van Bezield Verband moet nog blijken. Mogen 
we een ingreep van de paus – ook al zal dat dan een 
stille diplomatieke zijn – verwachten? Kardinaal Eijk 
lijkt vooralsnog niet onder de indruk. 
Wat voor ons vast moet staan is, zoals in de 
Algemene ledenvergadering van de Vereniging MVR 
op 21 april jl. is geconstateerd, dat we alert moeten 
zijn op signalen van mogelijke kerksluiting en op tijd 
duidelijk maken dat we bereid zijn zulke besluiten 
aan te vechten door het starten van bezwaar-
procedures. Het zou daarom goed zijn een 
werkgroep te formeren om op eventuele juridische 
procedures voorbereid te zijn. Want kardinaal Eijk 
mag dan zijn bestuursmacht ontlenen 

http://bit.ly/1Iaj9pC


 

22 
 

aan het kerkelijk recht, het kerkelijk recht geeft aan 
de christengelovigen-leken ook het recht aan die 
macht te weerstaan en voor hun eigen rechten op 
te komen. 
De kerk – het kerkgebouw – is een aan de 
goddelijke eredienst toegewijde plaats, ingezegend 
door de bisschop, die ook de enige is die de kerk 
weer aan de eredienst kan onttrekken. ‘Terug-
brengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik’ 
noemt het kerkelijke wetboek dat. De wet 
onderscheidt twee soorten van omstandigheden. 1. 
Een zodanige onherstelbare bouwkundige staat dat 
de kerk op geen enkele wijze voor de goddelijke 
eredienst kan worden gebruikt. En 2. Andere 
ernstige redenen die het raadzaam maken dat een 
kerk niet langer voor de goddelijke eredienst 
gebruikt wordt. Hierbij moet aan twee voorwaarden 
worden voldaan: de priesterraad moet worden 
gehoord en toestemming moet worden verkregen 
van hen die wettig rechten op de kerk laten gelden 
en ‘mits het zielenheil er geen enkele schade door 
lijdt’. 
Het onttrekken aan de eredienst van een 
kerkgebouw is een canoniekrechtelijke handeling en 
in feite een beslissing dat het kerkgebouw niet 
langer voor de eredienst kan worden gebruikt en 
een andere bestemming kan krijgen, of kan worden 
afgebroken. Deze beslissing heeft geen directe 
gevolgen voor de eigendom van het gebouw. De 
eigendom berust bij de parochie, met het bestuur 
als haar vertegenwoordiger. Maar voordat het 
parochiebestuur het eigendomsrecht kan uitoefen 
om bijvoorbeeld de kerk te sluiten, een andere 
bestemming te geven of te verkopen, moet de 
bisschop eerst bij een onherroepelijk decreet 
hebben besloten het kerkgebouw aan de eredienst 
te onttrekken. Het zal dan ook het parochiebestuur 
zijn dat de bisschop gemotiveerd verzoekt de kerk 
aan de eredienst te onttrekken. De aanleiding een 
dergelijk verzoek te doen zal in het algemeen 
gelegen zijn in de financiële positie van de parochie 
en/of het gebrek aan gelovigen die de betreffende 
kerk nog bezoeken. Een slechte financiële positie of 
een gebrek aan gelovigen kan de hele (mega-) 
parochie betreffen. Maar de kerk die het parochie-
bestuur meent te moeten afstoten kan de kerk van 
een financieel en anderszins heel vitale gemeen-
schap zijn. De kerkgangers daar voelen zich dan 
geofferd op het altaar van het eucharistisch 
centrum. 
Het ‘sluiten van een kerk’ snijdt de geloofs-
gemeenschap die het treft, diep in het hart. “Het 
onttrekken van een kerk aan de eredienst vraagt om 

een zorgvuldige procedure. Een kerk is voor de 
gelovigen meer dan een gebouw van stenen. 
Mensen zijn daar gedoopt, getrouwd, hebben er de 
uitvaart van een dierbare meegemaakt en hun 
geloofsleven is mede gekleurd door de specifieke 
devotionele aspecten van dit gebouw. Het sluiten 
van een dergelijk gebouw voor de eredienst vraagt 
daarom om een goede afweging. Daar komt bij dat 
de gelovigen geneigd zullen zijn om in beroep te 
gaan tegen de sluiting van een voor hen dierbaar 
kerkgebouw. De kerkelijke overheid – de diocesane 
bisschop – die tot sluiting wil overgaan, moet 
derhalve nauwgezet de correcte procedure volgen 
en over een canonieke onderbouwing van het 
besluit beschikken, wil haar besluit niet vatbaar zijn 
voor een gegrondverklaring van een beroep tegen 
haar decreet. In het decreet waarin de kerkelijke 
overheid tot onttrekking aan de eredienst besluit, 
zal zij verantwoording afleggen over de wijze 
waarop zij tot het besluit is gekomen en de 
beroepsmogelijkheden aangeven.” 
(Citaat uit: Jan Hendriks, ‘Een katholieke kerk onttrekken aan de 
eredienst”, in “Tijdschrift voor Recht, Religie en Beleid”, nr. 4, 2013) 

Het maken van bezwaar en het instellen van beroep 
zijn aan korte termijn gebonden. Het is dus zaak 
waakzaam te zijn en tijdig voldoende voorbereid om 
geen rechten verloren te laten gaan. 
Wie zich wil informeren over al het nieuws rond de 
“Noodkreet aan paus Franciscus” kan ik verwijzen 
naar de websites van Bezield Verband en van het 
aartsbisdom:  
 Dossier Noodkreet aan de Paus: 

http://bit.ly/1PdX21L 
 Tien misverstanden over kerksluiting in het 

Aartsbisdom: http://bit.ly/1EGBGag 
 Bisdom stapelt misverstand op misverstand: 

http://bit.ly/1GOG4EW 
Timo Harmsen, 30 april 2015 

Hommage aan Virginia Betancur 
Vele jaren was Virginia Betancur de bezielde 
voortrekster van het Centro Bíblico Ecuménico. Het 
Centrum beoogt de Bijbel terug te geven aan de 
armen, de Bijbel die onder hen ontstaan is, maar al 
vroeg in de kerkgeschiedenis door de leiding van de 
kerk werd toegeëigend. 
 
Inmiddels is Virginia zevenenzestig jaar en al een 
tijd ziek. Daarom heeft ze de leiding van ons 
centrum aan anderen overgegeven. 
 
Grote dankbaarheid 
Vele honderden workshops en cursussen heeft 
Virginia gegeven. Op 11 april j.l. organiseerden wij 

http://bit.ly/1PdX21L
http://bit.ly/1EGBGag
http://bit.ly/1GOG4EW
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er een voor haar. We hadden een stuk of zeven 
bijbelgroepen uit verschillende stadswijken 
uitgenodigd, en pratend, zingend en toneelspelend 
werkten we met een tekst (Johannes 11) over een 
dode man die een zieltogende gemeenschap 
symboliseert. 
 
Vertrouwen in de toekomst 
Maar het verhaal blijkt niet ten einde. In de middag 
hadden we een eucharistieviering, waarin ruimte 
was voor onze grote dankbaarheid jegens Virginia 
en ons vertrouwen in de toekomst van het centrum. 
We hieven het brood, we deelden de wijn. Als 
centrum zijn we niet groot, maar als we ons best 
doen, zullen we een levendige gemeenschap 
blijven. En daar gaat het om. 

Mensen met een Missie: 100 Reporters 
gezocht! 
Wereldwijd zijn er mensen die in hun eigen 
gemeenschap armoede en onrecht aanpakken. 
Mensen met een Missie steunt deze mensen. Wij 
willen u vragen deze mensen ook te steunen, en 
wel op een heel bijzondere manier. 
 
U gaat als reporter op reis. Samen met een 
medewerker van Mensen met een Missie dringt u 
door tot het platteland van de Filippijnen, de 
sloppenwijken in Colombia of gevangenissen van 
Zuid-Afrika om de verhalen van deze mensen op te 
tekenen. 
 
Uw missie is het deze verhalen te delen met uw 
netwerk en anderen een wereld te laten zien die 
onze aandacht en steun verdient. Reporter zijn is 
een bijzondere vorm van doneren waarbij u, de 
reiziger, zelf de reis financiert. 
 
Bent u zo’n bevlogen reporter? Wilt u meehelpen 
de wereld een stukje kleiner, een stukje menselijker 
te maken? Ga dan met ons mee op reis! Meld u 
direct aan en we houden u op de hoogte. Lees 
verder: 
http://www.mensenmeteenmissie.nl/100-reporters 
Aanmelden: http://bit.ly/1JtGZv4 
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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 
 Riet Kroes, tel. 0318 418 002 
 Marianne Thie, tel. 0318 414 558 
 Marialda Kuin, tel. 0318 610 078 
 Pieter Boers, tel. 0318 847 568 

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. 
Kostercontactpersoon 
John Veraa, 
Midden-Eng 34, tel. 0318 418 997 
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 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl
http://www.jongtitus.nl
http://www.rkkerkbennekom.nl
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:penningmeester@rkkerkbennekom.nl



