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TIJD KUN JE MAKEN 
Aan het begin van de zomervakantie werden alle inwoners van de gemeente Ede verrast door het 
onverwachte besluit de verplichte zondagsluiting voor winkels in het centrum op te heffen. Ede gaat met de 
tijd mee. Een goede aanleiding om hier eens stil te staan bij de betekenis van één dag rust in de week. Juist 
de zomer- en vakantieperiode is daarvoor een goede gelegenheid. 
De Bijbelse oorsprong van de zondagsrust is algemeen bekend. Het is de christelijke invulling van de sabbat, 
de 7e dag waarop God een welverdiende rustdag nam na de zes dagen van de schepping. Wie weet is het 
wel zo dat in onze tijd de behoefte aan (zomer-)vakantie steeds groter en massaler is geworden naarmate 
we door het jaar heen geen rustdag en geen rust meer weten te vinden voor onszelf. 
De vakantie is voor velen dan niets minder dan de ontsnapping aan het hectische leven van alledag. De 
vakantie is bij uitstek ook een kans voor een moment van bezinning. Uit onderzoek blijkt bij voorbeeld dat 
er direct na afloop van de zomervakantie meer gezocht en meer gesolliciteerd wordt naar wisselingen van 
baan dan door het jaar heen. 
Overigens is voor menigeen één of meer vakanties per jaar helemaal niet genoeg. Dan ontstaat de behoefte 
aan een sabbat(ical) jaar: een jaar lang niet werken en hele andere dingen doen. Ook het sabbatjaar heeft 
een Bijbelse oorsprong (Leviticus 25). Naar de Bijbelse en joodse traditie zouden we dat eigenlijk elke 7 jaar 
moeten doen: een jaar lang niet werken (en de oogst niet oogsten). 
Hoe kunnen we een sabbatjaar invullen in de actualiteit van nu? Als we nu eerst zes jaar lang wekelijks 
boodschappen op zondag gaan doen, kunnen we daar dan in het 7e jaar aan ontsnappen door voor één jaar 
de koopzondag over te slaan? Wie weet een aardige suggestie voor het gemeentebestuur om de 
koopzondag na zes jaar voor een jaar op te schorten?! 
Terug naar nu. Heeft u deze zomer stil gestaan bij de vraag hoe u zorgt voor voldoende tijd voor u zelf? Er 
zijn immers zo vele mogelijkheden om tijd te maken, ook voor rust en bezinning. Doet u dat bij voorkeur op 
een vast moment in het jaar, of liefst elke week op een vaste dag, of juist elke dag op een vast moment? 
Doet u dat het liefst meditatief op een rustige of vertrouwde plek in huis, of juist in uw eigen kerk, in de 
stilte van een klooster of in de stilte van een wandeling door de natuur? Of is het juist dat mooie kleine 
kerkje tijdens de vakantie dat u uitnodigt om naar binnen te gaan en stil te worden? 
Wellicht dat de mooie nazomerdagen u de tijd en inspiratie geven hier mee bezig te zijn als u deze zomer 
nog niet aan deze vraag bent toegekomen. Of het lukt om daarvoor de tijd te vinden? De tijd zal het leren. 

Gilles Ampt 
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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. 
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 _______________________________ KERKBERICHTEN _______________________________  
 

Vieringen 
 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 06-09 t/m 25-10-
2015 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 
 

zondag 6 september, 23ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord en communieviering m.m.v. 

het gemengd koor 
voorganger: mevrouw Riet Kroes 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vluchtelingen in het Midden Oosten  

zondag 13 september, 24ste zondag door het jaar 
10.00 uur:  woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: pastor Joop Nijrolder 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas  

zondag 20 september, 25ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 

Dameskoor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vredesweek Pax Christi 

zondag 27 september, 26ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Parochiedag; woord- en 

communieviering m.m.v. alle koren 
voorgangers: Ruud van der Linden en Marian 

Bolscher 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede 

zondag 4 oktober, 27ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola 

cantorum 
voorganger: pater Aristoteles  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Wereldmissiedag voor kinderen 

zondag 11 oktober, 28ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 18 oktober, 29ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Taizé-viering m.m.v. Taizé-zanggroep 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Wereld Missiezondag 

!!!WINTERTIJD!!! 

zondag 25 oktober, 30ste zondag door het jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 

gemengd koor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder Grenzen 
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 

 
geen opgave ontvangen 

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. 
sep 06 10.00u Kroes 0318 418 002 
 20 10.00u Schrijver 0318 415 803 
okt 04 10.00u  v. Lammeren 0318 415 479 
 18 10.00u  Kroes 0318 418 002 
Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
sep 06 10.00u De Vocht 0318 413 088 
 20 10.00u Breteler 0317 415 588 
okt 04 10.00u  De Groot 0318 417 355 
 18 10.00u  Breteler 0317 415 588 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
sep 06 10.00u Baks 0318 418 686 
 20 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
okt 04 10.00u  Schlepers 0318 416 304 
 18 10.00u  Baks 0318 418 686 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
sep 06 10.00u Kroes 0318 418 002 
 13 10.00u Appelman 0318 414 943 
 20 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
 27 10.00u Roelofs 0318 420 382 
okt 04 10.00u  van den Akker 0318 415 137 
 11 10.00u Appelman 0318 414 943 
 18 10.00u Kroes 0318 418 002 
 25 10.30u Roelofs !wintertijd! 0318 420 382 

Mededelingen 
Ingeschreven: 
- Mark Slotboom, Visserstraat 59, 6717ZJ Ede 
Verhuisd: 
- Ido Wolters, van Hakselseweg 78 naar Belverdere, 

Dennenlaan 111, 6711 RB Ede 
- Mevr. J.de Bruin-Douwes, van Robert Kochlaan 1 

naar van Sallandthof 44, 6701 JG Wageningen 
- Fam. Meiland-Agterberg van Buissteeg 15 naar 

elders 
- Mevr. C. de Lauwere, van Diedenweg 72 naar 

Oude Diedenweg 31, 6704 AB Wageningen 
 Overleden: 
- Johannes Cornelis, Jan van Dijk, 27 juni 2015, 

Bovenweg 13, Bennekom 
- Theo Gerardus Scholte, 1 juli 2015, Generaal 

Foulkesweg, Wageningen 
- Sara-Jacob-Michael Issa, moeder van Ghassan 

Issa, 21 juni 2015, in Irak 

Nieuwe-parochianen avond 
Hoe zit de geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 
nu eigenlijk precies in elkaar? Wie gaat er voor in de 
vieringen? Welke koren zijn er? Zijn er ook 
activiteiten voor kinderen? En voor ouderen? Om al 
dit soort vragen eens rustig te kunnen stellen, 
organiseren we op dinsdag 15 september 2015 
(20.00 uur) in de Parochiezaal van onze kerk weer 
een “nieuwe-parochianen avond”. U bent bij deze 
van harte uitgenodigd. Niet “nieuw”, maar wilt u 
een en ander toch nog eens graag horen? Ook dan 
bent u van harte welkom! Aanmelden bij Marian 
Bolscher, 0318 417 237, mgbolscher@hotmail.com. 
Hartelijke groet, 

Marian Bolscher, Truus Appelman, 
José van der Meulen en Miranda Meuwissen 

Wereldmaaltijd 
Op vrijdag 16 oktober wordt ook dit jaar wereldwijd 
de wereldmaaltijd georganiseerd. In veel landen en 
ook in veel plaatsen in Nederland wordt aandacht 
geschonken aan het voedselvraagstuk. De wereld-
maaltijd laat zien dat er meer dan genoeg voedsel is 
voor iedereen in de wereld. De vegetarische 
wereldmaaltijd bestaat voor het merendeel uit onze 
eigen biologische geteelde producten in onze eigen 
omgeving. Tussen de gangen door wordt informatie 
gegeven over de wereldwijde verdeling van voedsel. 
Ook wordt er informatie verstrekt over de 
voedselbank, regionale initiatieven met betrekking 
tot duurzaam koken en de vraag “Wat kan ik zelf 
doen?”. De wereldmaaltijd is op 16 oktober en 
wordt gehouden in de Katholieke Kerk, Heelsumse-
weg 1 te Bennekom, inloop 18.00 uur, aanvang 
maaltijd 18.30 uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden, na afloop is er een collecte. Dit is een 
initiatief van de R.K.Kerk Maria Virgo Regina, de 
PKN kerk, en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. 
Het is een open en gastvrije bijeenkomst dus 
iedereen is van harte welkom. Meer informatie en 
aanmelding bij Truus Appelman, 0318 414 943, 
truusapp@xs4all.nl en Nicole Bischoff, 0318 417 
377, nicolebischoff@telfort.nl. 
 

Voorlichtingsbijeenkomst 

Toekomst van onze parochie 
De toekomst van onze parochie (en met 
name onze eigen geloofsgemeenschap 

Maria Virgo Regina) wordt nader toegelicht 
door het bestuur van de zTB. Dit vindt 

plaats op: 
 

Dinsdag 8 september om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur) 

 
Deze vindt plaats in onze eigen Maria Virgo 
Regina kerk. Zorg dat u erbij bent, uw stem 

en geluid zijn heel belangrijk. 

 

Kort verslag MVR locatieraad 
De vakantie is voorbij en de locatieraad hoopt dat u 
genoten heeft, en ook lekker heeft kunnen 
uitrusten. Wij in ieder geval wel, hebben genoten 
van mooie gebieden, meren, bergen, terrasjes, een 
drankje hier en daar, en zomaar lekker luieren. 
Daarom hebben we dit keer niet zoveel te melden,  
  

mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:truusapp@xs4all.nl
mailto:nicolebischoff@telfort.nl
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hoewel we wel weer een druk en gezellig najaar 
gaan krijgen. Zoals: 
1. Op 8 september is de voorlichtingsbijeenkomst 
van het bestuur met betrekking tot de toekomst 
van onze parochie. U bent van harte uitgenodigd. 
Zie ook elders in dit NieuwSBlad. 
2. We krijgen een nieuwe loopmicrofoon. Door alle 
verschuivingen in frequenties werkte de oude niet 
meer goed. Er is budget, dus we kunnen binnenkort 
weer tot achter in de kerk lopen en toch goed 
verstaanbaar blijven. 
3. De grote boom in de tuin – de hemelboom 
(Ailanthus altissima) – is al aardig wat jaartjes oud, 
en begint heel langzamerhand gevaarlijk te worden. 
Onlangs is er een gezonde, zeer grote tak, tijdens 
een bijeenkomst van Arsis naar beneden gekomen 
en heeft een aantal mensen lichtelijk verwond. De 
boom wordt daarmee een groot risico voor ons 
koffie drinken in de tuin (en andere bezigheden 
zoals bijvoorbeeld de parochiedag), en zal daarom 
worden gekapt (hoe spijtig dat ook is). 
4. De organisatie van deze parochiedag is al in volle 
gang. Het belooft weer heel gezellig te worden. Zet 
het in uw agenda: 27 september. 
5. Op 15 september is er een informatieavond voor 
nieuw ingeschreven parochianen. In de torenzaal 
om 20.00 uur. 
6. De (discussie-)avond met als thema: ouders van 
jonge gezinnen is op 29 oktober ‘s avonds. Deze 
avond wordt (mede) georganiseerd door bureau 
Lava en zal in het najaar plaatsvinden. Jonge 
gezinnen, ouders met jonge kinderen, ze blijven zo 
belangrijk voor onze gemeenschap, maar het wordt 
steeds moeilijker ze geïnteresseerd te krijgen en 
houden voor de MVR en de kerk in het algemeen. 
De avond heeft als doel om te kijken waar dit aan 
schort, en of we misschien het tij een beetje kunnen 
keren. Precieze aanvangstijdstip en plaats volgt. 

De MVR locatieraad 

Parochiedag 2015 
Zondag 27 september a.s. vieren wij onze jaarlijkse 
Parochiedag. Voorgangers zijn Marian Bolscher en 
Ruud van der Linden. Alle koren tezamen zullen 
voor zang en muziek zorgen. De Viering begint om 
10.00 uur en we hopen op mooi weer, u bent 
allemaal hartelijk welkom! 
Na afloop van de Viering is er koffie met wat lekkers 
erbij. Daarna start het programma, wat we verder 
natuurlijk nog geheim houden en ook de kinderen 
worden verrast met een eigen kinderprogramma. 
Dit jaar wordt de Parochiedag verzorgd door de 
kostergroep en de lektorengroep. 

Paarskaarsverloting 
Het is inmiddels traditie geworden om de 
paarskaars, welke op Witte Donderdag gedoofd is, 
op de jaarlijkse Parochiedag te verloten. Bij eerdere 
winnaars heeft de kaars een goede plaats gekregen 
en vertegenwoordigt voor iedereen een persoonlijk 
verhaal. Dit jaar verloten wij de Paarskaars van 
2014. 
Op de zondagen in september kunt u loten kopen 
aan de koffiebar in de parochiezaal tijdens het 
koffiedrinken na de Viering. De loten kosten slechts 
€ 0,50 per stuk. Hoe meer loten u koopt, hoe meer 
kans! 

Collecteopbrengsten juni – augustus 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte Doel 2de collecte 

14 juni 72,40 85,05 Caritas MVR 
Bennekom 

21 juni 49,15 71,32 Artsen zonder 
Grenzen 

28 juni 87,05 119,89 Bootvluchtelingen 
(Rode Kruis) 

5 juli 82,10 102,35 Inloophuis in 
Wageningen 

7 juli 
uitvaart 223,66   

12 juli 86,50 99,90 Caritas MVR 
Bennekom 

19 juli 65,40 88,45 EPAFRAS 

26 juli 137,75 115,13 Oase in 
Oosterbeek 

2 aug 87,25 115,90 Amnesty 
International 

9 aug 84,67 93,20 Hospice 
Bennekom 

Totaal 975.93 891.19  
 
Hartelijk dank voor uw bijdragen 
 
We hebben een brief ontvangen van De Stichting 
Vrienden van Opella om te bedanken voor de 
ontvangst van de opbrengst van de collectes. Het 
geld is o.a. gebruikt voor de aankleding van het 
Stiltecentrum en de aankoop van een nuagestoel. 
 
Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- Op 23 augustus is de collecte bestemd voor MIVA. 

MIVA financiert voor uitgezonden missionarissen 
en lokale broeders en zusters de aanschaf van 
middelen voor vervoer en communicatie, b.v. een 
terreinwagen, fietsen, motoren, een computer. 
Vervoer en communicatie zijn onmisbaar voor het  
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werk van deze lokale ‘pioniers’. Zonder dat 
kunnen ze de mensen die hun hulp nodig hebben 
niet bereiken. 

- Op 6 september is de collecte bestemd voor een 
vluchtelingen project van Cordaid en Mensen in 
Nood in het Midden-Oosten. 

- Op 13 september collecteren we voor Caritas in 
Bennekom 

- Op 20 september is de Vredesweek collecte Pax 
Christi. Dit jaar heeft de Vredesweek als motto 
'Vrede verbindt'. Daarmee roept PAX op tot 
ontmoeting en verbinding en zet zij moedige 
bruggenbouwers, zowel in Nederland als in 
conflictgebieden, in de schijnwerpers. 

- Op 27 september is het Parochiedag en is de 
opbrengst van de collecte bestemd voor de 
Voedselbank in Ede. 

- Op 4 oktober is het Wereldmissiedag voor 
Kinderen. In oktober is het weer Wereldmissie-
maand, met als hoogtepunten de Wereldmissie-
dag van de kinderen in het weekend van 3 en 4 
oktober.  

- Op 11 oktober is de collecte voor Caritas in 
Bennekom 

- Op 18 oktober, Missiezondag, is er weer een 
collecte in het kader van de Wereldmissiemaand. 
Dit jaar besteedt Missio aandacht aan de 
katholieke Kerk in Pakistan. 

- Op 25 oktober is de collecte bestemd voor Artsen 
zonder Grenzen. AzG verleent medische hulp aan 
mensen in nood. Er zijn veel gewapende 
conflicten, plaatsen waar mensen op de vlucht 
gaan, en gewond of gedood worden. Denk 
bijvoorbeeld aan Syrië, Irak, Oekraïne, Zuid-Sudan, 
Centraal-Afrikaanse republiek en Nigeria waar 
hevig geweld leidt tot veel vluchtelingen en waar 
AzG hulp biedt. 

 
Ik wil deze collectes van harte bij u aanbevelen.  

Arend Jan Nell 
Penningmeester MVR Bennekom

 

Iets voor U? 
Oproep 
De oproep in de BENN voor nieuwe 
brandweerlieden was zeer succesvol 
dus wij gaan er ook weer tegenaan: 
Er zijn 2 vacatures voor wijkcontact-
personen: Wijk 19 (Wageningen 
Hoog) & Wijk 6 (Commandeursweg-Brinkstraat). 
Interesse? Informatie bij Marian Bolscher 
(0318 417 237). 
 
Bedankt 
Saskia Aarninkhof. Bedankt voor je inzet voor de 
Werkgroep Gezinsvieringen. Je gestructureerde en 
creatieve inbreng (en gezellige bbq’s!) voor de 
werkgroep zullen we missen. Miranda Meuwissen 
volgt Saskia op als contactpersoon voor de 
werkgroep. 

Werkgroep Attent op talent 
(Marian Bolscher, Truus Appelman, 

José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 

Energybooster 
Herkent u het gevoel van teleurstelling na een 
avondje zappen op de bank? De t.v. heeft helemaal 
niets te bieden en de avond is voorbij zonder dat er 
ook maar iets aangenaams gepasseerd is. 

Welnu, wij bieden u een geweldige kans om die 
ledigheid op te vullen en aangenaam bezig te zijn. U 
kunt nog zo moe zijn maar een avondje zingen bij 
Feniks, onder de bezielende leiding van Rineke 
Hoens, werkt als een energydrankje. 

Feniks? Denkt u nu, wat is dat? Welnu, uit diverse 
koren die opgeheven zijn is een nieuw koor 
herrezen: Feniks. Op z’n Nederlands geschreven, 
want wij zingen een Nederlandstalig repertoire, 
graag Oosterhuis liederen. En luisteren door de 
gehele zTB-parochie vieringen op zondagmorgen 
op; zowel heilige missen als woord- en communie-
vieringen. Wij zouden u graag verwelkomen als 
nieuw lid. Alle zangstemmen zijn welkom. 

Interesse? Wij repeteren op dinsdagavond van 
19.45-21.45 uur in de Verrijzeniszaal in de Johannes 
de Doperkerk te Wageningen. U bent van harte 
welkom om een avondje (liefst langer) mee te 
komen zingen. Informatie: Janneke Postma, 
janneke59postma@gmail.com. 
  

mailto:janneke59postma@gmail.com
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HemelWaterAfvoer-project Maria Virgo 
Regina kerk 
Zoals u misschien wel weet is de werkgroep HWA al 
ruim een jaarbezig met het uitwerken van een plan 
om de hemelwaterafvoer/regenwaterafvoer van de 
kerk los te koppelen van het riool. Dit project is 
inmiddels door de gemeente goedgekeurd en kan 
worden uitgevoerd. Hoewel deze ontkoppeling de 
parochie ZTB voor de locatie MVR jaarlijks een 
besparing van € 1000 rioolheffing oplevert kan/wil 
het parochiebestuur de aanlegkosten niet vóór-
financieren. Daarom zoeken wij sponsoren en 
hebben wij hiervoor reclame gemaakt tijdens de 
Vlegeldag. Lees de poster met verdere informatie 
op onze website: http://bit.ly/1hCfkjW. Hieronder 
worden de gegevens uit deze folder weergegeven. 
 
Waarom afkoppelen? 
 Schoon regenwater gaat niet naar het riool, wordt niet 

gemengd met huishoudelijk afvalwater; 
 Rioolafvoer wordt verkleind en waterzuiveringsinstallatie 

ontlast; 
 Schoon regenwater wordt rechtstreeks op eigen terrein in 

de bodem geïnfiltreerd, geeft aanvulling 
grondwatervoorraad; 

 Parochie bespaart per jaar ca. € 1000 rioolbelasting. 

Uitgangspunt afkoppeling afvoer hemelwater 
Per dag moet 40 mm neerslag op eigen terrein in de 
bodem kunnen infiltreren, rechtstreeks via het 
maaiveld (bijv. grasveld), via aangelegde infiltratie- 
voorzieningen zoals een grindkoffer of via een 
tijdelijke opslag (bijv. wadi). 

Om hoeveel m3 water gaat het bij 40 mm/dag? 
755 m2 dak ...................................... 30,2 m3 afvoer/dag 
831 m2 kerkplein ............................. 33,2 m3 afvoer/dag 

Infiltratiecapaciteit 
De infiltratiecapaciteit 
van de ondergrond 
van het kerkplein is 
sterk variërend: min. 
58 cm/dag en max. 
6000 cm/dag. De 
oorzaak hiervan is 
grote variatie van zeer 
grof bestratingszand 
tot zwak lemig matig 
fijn zand en 
verschillen in dichtheid. De infiltratiecapaciteit van 
het grasveld rond de kerk is zeer hoog, gemiddeld 
1300 cm/dag. 
Plan van uitvoering 
 Afvoer regenwater van 615 m2 dak naar grasveld 

rondom kerk. Bij 40 mm neerslag is afvoer van 615 
m2 dak aan tuinzijde 24,6 m3/dag. Na afkoppeling 

van de regenpijpen wordt het af te voeren water 
via verzonken goten het grasveld opgeleid, waar 
het infiltreert. Bij gemeten infiltratiecapaciteit van 
gemiddeld 1300 cm/dag en >1000 m2 goed 
doorlatend grasveld, is infiltratie van 24,6 m3/dag 
geen enkel probleem. 

 Afvoer regenwater van 140 m2 dak aan kerkplein-
zijde via infiltratie vanuit met grind gevulde sleuf 
onder kerkplein. Bij 40 mm neerslag is afvoer van 
140 m2 dak via 5 regenpijpen aan de voorgevel 5,6 
m3/dag. Regenpijpen worden afgekoppeld en 
voorzien van blad- en zandvangers en aangesloten 
op een geperforeerde buis liggend in een met 
grind of gewassen betongranulaat gevulde 
infiltratiesleuf aangebracht onder het kerkplein. 

 
De capaciteit van de infiltratiesleuf is bij de 
gemeten infiltratiesnelheden 4x tot 23x de 
vereiste hemelwaterafvoer. 

 Afvoer regenwater van 831 m2 kerkplein via 
infiltratie vanuit grindkoffer rondom kerkplein. Bij 
40 mm neerslag is afvoer van 831 m2 kerkplein 
33,2 m3/dag. Rondom kerkplein wordt een 
grindkoffer aangelegd van 50 x 0,60 x 0,60 m 
opgevuld met grind of gewassen betongranulaat. 
Kerkplein watert af op deze grindkoffer. 

 
De infiltratiecapaciteit van deze grindkoffer is bij 
de gemeten infiltratiesnelheden 2x tot 32x de 
hemelwaterafvoer van het kerkplein. 

Begroting 
Totale kosten .................................. € 7500 
Af: Subsidie gemeente..................... € 5000 
Eigen inbreng.................................. € 2500 

Voor deze eigen inbreng worden sponsors gezocht! 
  

Opname bodemprofiel 
kerkplein tot 1,50 m-mv 

http://bit.ly/1hCfkjW
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Resultaat van de Vlegeldagmarkt 
Wat een gezellige en prachtige dag was het weer op 
de Vlegeldag. Een heerlijk zonnetje en goede koffie 
met gebak. Veel mensen en bekenden die wij 
mochten ontmoeten. Wat leverde dit alles op? 
Het mooie bedrag van € 1.769,20. Dank aan alle 
vrijwilligers (25 p.) en aan alle kopers! 
Kijk op de website voor enkele sfeerfoto’s van de 
vlegeldag: http://bit.ly/1NXy2fB. 

Truus Appelman 
 
CROSS2CROSS: RK Rent Keihard 
 

 
 
Vrijdag 19 juni organiseerden de gezamenlijke 
kerken in Bennekom een sponsorloop “van kerk 
naar kerk”. De cross2cross ging vanuit het Bart van 
Elst plantsoen richting Oude kerk en Brinkstraat-
kerk. Halverwege zorgde De Big Band Bennekom 
voor muzikale aanmoediging vanuit de muziektent. 
Onze gemeenschap had deelnemers in alle onder-
delen. Tijdens de bloedfanatieke estafette rende 
ons RK team (Laurens, Saskia, Egon, Quinten) naar 
de derde plaats: een superprestatie! De sponsor 
heeft bijna € 5000 opgebracht. Het bedrag gaat 
naar Kerk in Actie, sport voor Vluchtelingen-
kinderen. Bedankt aan alle sponsors, lopers, én 
aanmoedigers! 

Aanbiddingsweekend 
2 okt 17:00u tot 4 okt 9:00u in de Onze Lieve 

Vrouwe ten Hemelopnemening kerk te Renkum 
In het weekend van 2 oktober organiseert de 
Gemeenschap Shalom een 40 uur durende 
aanbidding. De Gemeenschap Shalom is een nieuwe 
roeping in de Katholieke Kerk en is sinds 2,5 jaar in 
Nederland om hun roeping: "De Vrede van de 
Verrezen Christus" te brengen naar alle mensen en 
met name jongeren. 

Er is speciaal gekozen voor een 40 uur durende 
aanbidding omdat dit een mooie traditie is binnen 
de Katholieke Kerk. Immers kan het getal 40 
worden herleid naar verschillende Bijbelse 
gebeurtenissen. 
De aanbidding start op vrijdag 2 oktober om 17:00 
uur met een Heilige Eucharistie. Daarnaast is voor 
de resterende uren een programma samengesteld 
bestaande uit verschillende gebeden, zoals het 
Rozenkransgebed, lofprijzing en het Getijdengebed; 
maar daarnaast is er ook voldoende ruimte voor 
gebed in stilte. 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de 
aanbidding en u mag komen op de momenten die u 
wilt. Tijdens de aanbidding staan de deuren wijd 
open zodat u kunt kiezen aan welke gebeden u wilt 
deelnemen en hoelang u hieraan wilt deelnemen. 
De Gemeenschap Shalom verwelkomt u graag! 

‘De heksen van Bruegel’ in Museum 
Catharijneconvent 
Het Utrechtse Museum Catharijneconvent presen-
teert vanaf 19 september ‘De heksen van Bruegel’: 
de eerste tentoonstelling over heksen in de kunst. 
Eenmalig is een unieke collectie heksenvoorstel-
lingen te zien uit de roerige periode van 
heksenvervolgingen in de Nederlanden (1450-
1700). Deze expositie toont dat niemand minder 
dan Pieter Bruegel aan de wieg stond van de 
verbeelding van de heks zoals we die nu kennen. 
Tot in de zestiende eeuw bestond er geen 
stereotype weergave van de heks, maar twee 
prenten van Pieter Bruegel brachten daar 
verandering in. Bruegel plaatste de heks op een 
bezem in nabijheid van een haard met een heksen-
ketel. Zijn prenten vormden een bron van inspiratie 
voor de Hollandse en Vlaamse meesters van die tijd. 
Tot op de dag van vandaag zien we de heks van 
Bruegel terugkomen. Meer dan 150 Hollandse en 
Vlaamse voorstellingen van heksen zijn bewaard 
gebleven, een productie die nergens anders ter 
wereld is geëvenaard. Vanuit heel Europa komt een 
selectie kwetsbare panelen, manuscripten, prenten 
en tekeningen naar Nederland om het verhaal van 
‘De heksen van Bruegel’ te vertellen. Van zeldzame 
archiefstukken en handschriften tot de detaillistisch 
geschilderde sabbatscènes van Frans Francken en 
David Teniers de Jonge. Absolute hoogtepunten 
vormen de prenten van Pieter Bruegel: ‘Sint Jacob 
bestrijdt de hekserij en toverij’ en ‘Sint Jacob 
ontmaskert en overwint hekserij en toverij’ (1565). 
‘De heksen van Bruegel’ biedt ook inzicht in de 
omstandigheden waarin de heksenvoorstellingen 
tot stand kwamen. Het ontstaan ervan is onlos 

http://bit.ly/1NXy2fB
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makelijk verbonden met de heksenvervolgingen: de 
eerste processen vonden plaats rond 1430. De 
tentoonstelling schetst verder de invloed en de 
gevolgen van het uitsluiten van andersdenkenden in 
de samenleving. In de heks werd een collectieve 
zondebok gevonden. ‘De heksen van Bruegel’ is een 
samenwerkingsproject met Musea Brugge. De 
tentoonstelling is te zien in Museum Catharijne-
convent van 19 september 2015 t/m 31 januari 
2016 en reist daarna door naar Brugge. Meer 
informatie (adres, openingstijden, toegangsprijzen): 
www.catharijneconvent.nl. 

(Uit: Parochiebladenservice, september 2015) 

Vertrouwen in tijden van krimp in de 
R.K.Kerk 

Bezinningsavond – zesde in de reeks 
“Laatste dinsdag in november” 

De rooms-katholieke kerk maakt in Nederland een 
ongekende krimp door. Het groot aantal parochie 
fusies als gevolg hiervan, zet het gemeenschaps-
leven onder toenemende druk. Terecht zijn de 
zorgen bij velen over de toekomst: Hebben huidige 
geloofsgemeenschappen nog bestaansrecht? En zo 
ja, waar zijn dan hoopvolle perspectieven te vinden, 
die kunnen helpen om met vertrouwen naar de 
toekomst te kijken? 

Aan de hand van een inleiding van Thijs Caspers 
(theoloog, Tilburg University) zal op zoek worden 
gegaan naar geloofwaardige antwoorden. Leidraad 
hierbij vormt de apostolische exhortatie Evangelii 
gaudium (‘De vreugde van het evangelie’) van paus 

Franciscus. Deze brief, verschenen in het Neder-
lands in 2014, bevat tal van spannende gedachten 
en perspectieven. Niet alleen scherpen zij ons 
denken, bovenal laten zij ons met vertrouwen de 
toekomst tegemoet treden. Daarmee voorziet 
Franciscus’ schrijven in een grote behoefte. Zijn 
boodschap verdient het gehoord en doorverteld te 
worden. Juist nu. 

Naast een uitgebreide inleiding is er gedurende de 
avond ruimte voor vragen en onderling gesprek. 

[Biografie] Thijs Caspers is theoloog en vanuit de 
stichting VKMO-Katholiek Netwerk als gastonder-
zoeker verbonden aan Tilburg University. Samen 
met Erik Borgman neemt hij deel aan het 
onderzoeksprogramma 'Katholiek Inspiratie', dat de 
katholieke traditie als leven-gevende kracht tracht 
te ontsluiten voor de eigentijdse samenleving. 
Eerder verscheen van zijn hand het boek Proeven 
van goed samenleven, inleiding het katholiek sociaal 
denken, 2012 

Leiding: Drs. Thijs Caspers 
Datum: dinsdag 24 november 2015 
Tijd: 20.00 uur – koffie vanaf 19.30 uur 
Plaats: Maria Virgo Regina kerk 
Informatie: Timo Harmsen, tel. 0318 418 405, 

timoharmsen@planet.nl 
Aanmelden: Truus Appelman, tel. 0318 414 943, 

truusapp@xs4all.nl 
Kosten: collecte na afloop. 
 

 

 ____________________________ KERK EN SAMENLEVING _____________________________  
 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er komen gaat 
Maandag 7 september: Start nieuwe seizoen KVG. 
Voordat onze jaarvergadering van start gaat, gaan 
we het nieuwe seizoen openen met de 
eucharistieviering waarin pater H. Koenen voor zal 
gaan. Deze viering begint om 19.00 uur. Dit jaar is 
het thema hetzelfde als vorig jaar: “Tussen de stilte 
en het woord”. Na de viering drinken we koffie of 
thee met iets lekkers in de parochiezaal. Om 20.30 

uur beginnen we met de jaarvergadering. We 
eindigen met een glaasje en een hapje. Hoe meer 
zielen, hoe groter de vreugd. U bent van harte 
welkom. 
Maandag 5 oktober: een lezing in de parochiezaal 
met dia’s van de Heer Fraanje, die een zwerftocht 
met ons maakt over de Veluwe, onze eigen 
leefomgeving dus. Koffie en thee vanaf 19.30 uur. 
Aanvang van de lezing 20.00 uur. 
Woensdag 21 oktober, koffieochtend. Op onze 
avond van 5 oktober komt er een intekenlijst voor 
deze ochtend en u hoort dan ook waar die is, in een 
gelegenheid in de buurt. U kunt ook bellen met 
Toos Teunissen: 0318 418 955 of Lia Fintelman: 
0318 617 726, om u op te geven en voor vragen 
over deze ochtend. De koffieochtend start om 10.00 
uur. 

http://www.catharijneconvent.nl
mailto:timoharmsen@planet.nl
mailto:truusapp@xs4all.nl
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Maandag 9 november: Notaris M.F. IJsselmuiden-
Lamers geeft toelichting op nieuwe ontwikkelingen 
in het werkgebied van de notaris. We hopen een 
onderwerp te kiezen in overleg met haar, dat 
speciaal voor u interessant is. Koffie en thee in de 
parochiezaal om 19.30 uur, aanvang van de lezing 
20.00 uur. 
Maandag 30 november Sinterklaasviering. We 
nemen zo mogelijk allemaal een cadeautje van € 4 

mee. Dinie Assink komt speciaal vanuit 
Haaksbergen naar Bennekom om gezellig mee te 
doen en voor ons de sinterklaasliedjes op de piano 
te begeleiden. Koffie en thee staan klaar om 19.30 
uur, aanvang 20.00 uur. 
Namens het K.V.G. bestuur wensen wij u een goed 
seizoen, 

Gea Kleipool, voorzitter 

 __________________________________ FORUM ___________________________________  
 

Toekomst geloofsgemeenschap 
In juni hebt u allen van het bestuur van de z. Titus 
Brandsma parochie een brief ontvangen met daarin 
een uiteenzetting van zijn beleid met betrekking tot 
de kerkgebouwen van onze parochie, met tevens 
een uitnodiging tot het bijwonen van een 
informatiebijeenkomst over dit onderwerp in een 
van de locaties. In Bennekom zal deze bijeenkomst 
zijn op 8 september. Mocht uw brief tussen het oud 
papier verzeild zijn geraakt: deze is nog te lezen op 
de website van de parochie (http://bit.ly/1LmqB42); 
de inhoud is ook in de bijlage van dit stuk 
weergegeven. 
Het hier volgende citaat uit deze brief: 

De mogelijkheid om als lokale geloofsgemeenschap 
activiteiten te ondernemen blijft belangrijk, maar er 
wordt vooral gestimuleerd om parochiebreed meer 
samen te gaan en samen te werken. De periode die 
wij nu ingaan raakt dus niet alleen de parochianen die 
hun vertrouwde gebouw verliezen, maar raakt ons 
allemaal. Daarom willen wij alle parochianen in dit 
proces meenemen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit 
alles bij u veel vragen oproept. 

roept vooral de vraag op wat de toekomst is van de 
lokale geloofsgemeenschappen. Immers hier wordt 
uitdrukkelijk gesteld dat de nadruk ligt op 
samengaan en samenwerken. Het belang van 
lokale activiteiten lijkt daaraan ondergeschikt. 
Hebben de lokale geloofsgemeenschappen nog 
bestaansrecht? Toegespitst op Bennekom: heeft de 
Maria Virgo Regina gemeenschap nog bestaans-
recht? Als ons antwoord daarop positief is mogen 
we van het parochiebestuur verlangen dat dit een 
beleid voert dat hieraan geen afbreuk doet. En dat 
kan bepaald niet worden gezegd van wat we tot nu 
toe zien gebeuren. 
Natuurlijk moet het parochiebestuur maatregelen 
nemen om het hoofd te bieden aan het teruglopend 
kerkbezoek en de mindere kerkelijke betrokken-
heid, waardoor niet alle kerken opengehouden 
kunnen worden. Maar dat hoeft niet alleen maar te 

resulteren in een eenzijdig centralistisch beleid dat 
afbreuk doet aan de vitaliteit van de lokale 
gemeenschappen. Uit niets blijkt dat het parochie-
bestuur de intentie heeft de vitaliteit van lokale 
gemeenschappen in stand te houden waar dit 
mogelijk is. 
Daarom zou het goed zijn als we op de 
voorlichtingsbijeenkomst niet alleen maar komen 
luisteren naar de voorspelbare uitleg van het 
parochiebestuur over het te voeren kerksluitings-
beleid, maar bij die gelegenheid ook laten weten 
wat wij van het parochiebestuur verwachten ten 
aanzien van de belangen van onze lokale gemeen-
schap. 
We kunnen het bestuur van de z. Titus Brandsma 
parochie laten weten dat de lokale geloofs-
gemeenschap Bennekom: 
-  er alles aan zal doen om de geloofs-

gemeenschap in Bennekom vitaal te houden. 
- zich in staat acht de middelen te genereren om 

zijn kerkgebouw in stand te houden, maar wel 
recht meent te hebben op beschikbaarstelling 
van middelen om bijvoorbeeld de parochiezaal 
aan te passen aan de eisen van deze tijd. 

- veel belang hecht aan de kleinschaligheid van de 
lokale gemeenschap en de betrokkenheid op 
elkaar die daaraan eigen is. 

- veel waarde hecht aan lokale vieringen naast 
vieringen in het eucharistisch centrum, ook al 
zullen dat niet altijd eucharistievieringen kunnen 
zijn; lokale vieringen bevorderen de gemeen-
schapszin, gedwongen centrale vieringen (paas-
triduüm, 5de zondagen) doen daar afbreuk aan. 

- alleen als ook de belangen van de lokale 
gemeenschap worden gerespecteerd van harte 
kan bijdragen aan instandhouding van de 
parochie als geheel. 

- veel belang hecht aan participatie aan het 
maatschappelijk gebeuren in Bennekom; daar 
liggen meer van de dagelijkse contacten dan in 

http://bit.ly/1LmqB42
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de min of meer kunstmatige grote parochie-
gemeenschap. 

Komt u ook en doet u mee? 
Jos Jansen 

Persoonlijke reactie van Timo Harmsen 
Via de website van Bezield Verband lees ik een 
artikel in Nederlands Dagblad van 20 februari 2015 
met de titel “De sfeer in het aartsbisdom Utrecht is 
om te snijden”. “De toekomstvisie voor het 
aartsbisdom Utrecht van kardinaal Wim Eijk ligt veel 
kerkleden, maar ook pastores, als een steen op de 
maag”. Het gaat over de brief van kardinaal Eijk: 
“Het geloof in Christus vieren en verbreiden” van 21 
november 2014. ‘Verlammend, van bovenaf 
opgelegd’, ‘geen inspiratie’, zijn de klachten. De 
schrijver heeft verschillende pastores geïnterviewd, 
onder wie Henri ten Have in Wageningen. Hij 
schrijft [QUOTE] Die verlamming herkent pastoor 
Ten Have in Wageningen, afhankelijk van zijn 
stemming. Maar alle lokale gemeenschappen 
overeind houden gaat niet. ‘Dat proberen we al 
veertig jaar. Het is op.’ Maar er is ook meer nodig 
dan die ene centrumkerk. ‘Er moet wel een 
gemeenschap zijn. Niet dat mensen op zondag aan 
komen rijden voor de eucharistieviering en daarna 
meteen weer weggaan.’ Hij hoopt in zijn parochie 
ergens in het midden uit te komen. ‘En ik hoop dat 
er ooit weer nieuwe belangstelling voor geloof 
ontstaat.’ [EINDE QUOTE] 
Als je deze quote goed op je laat inwerken herken je 
het beleid dat het ZTB-bestuur voert. Als de mensen 
maar in Wageningen naar de mis komen – de ene 
echte juridisch geldige mis – en daarna samen koffie 
blijven drinken, mogen ze op de locaties hun gang 
gaan binnen de door ons te stellen regels en voor 
zover wij daarvoor het geld ter beschikking stellen. 
Het is te begrijpen dat dat dodelijk is. Dodelijk zoals 
– wat ik al eerder in dit blad schreef – de 
zogenaamde vijfde zondag, waarop in de locaties 
geen eigen viering gehouden mag worden en het 
korenbeleid dodelijk zijn. 
In 1209 ging Franciscus van Assisi (1182-1226) met 
12 volgelingen naar paus Innocentius III. Hij vroeg 
goedkeuring voor de regels van zijn orde. De paus 
aarzelde echter. Diezelfde nacht had paus 
Innocentius III een visioen. Hij zag in zijn droom hoe 
de basiliek van Lateranen, zijn kathedraal, wankelde 
en dreigde in te storten. De paus leed hier zeer 
onder. Plots zag hij Franciscus in zijn lompenkleding 
bedelen. Hij stond tussen de muren en hield de kerk 
op haar plaats. Toen wist de paus plots dat de kerk 
op instorten stond, een kerk die ook een immens 

grote politieke invloed had en het hele middel-
eeuwse leven doordrong. Hij zag ook in op welke 
fundamenten de kerk stond. Franciscus zag hij nu 
als de christen die de teksten uit het evangelie in 
praktijk bracht en die toonde wat Jezus eigenlijk 
wilde. 
We hebben nu een paus die de barmhartigheid 
boven de regels laat gelden. Gaat hij, die de naam 
Franciscus aannam, de kerk redden? Kom in ieder 
geval naar de bezinningsavond op 24 november 
2015 in onze kerk waarop de theoloog Thijs Caspers 
de vraag zal bespreken ‘Hebben de huidige 
geloofsgemeenschappen nog bestaansrecht?’ aan 
de hand van de apostolische exhortatie ‘De vreugde 
van het Evangelie’ van paus Franciscus. Zie verder 
de aankondiging elders in dit blad. 

Timo Harmsen 

Open brief van Laurens Beerepoot aan 
parochiebestuur en pastoraal team 

Wageningen, 30-8-2015 
Geacht parochiebestuur en pastoraal team, 

Uw brief van 8 juni over de toekomst van onze 
kerkgebouwen kreeg ik persoonlijk toegestuurd. Ik 
wil dan ook op persoonlijke titel reageren. 

Voor wat betreft de plannen rond kerkgebouwen; 
net als in vorige versies is er ook in het nieuwste 
plan terecht geen twijfel aan het voortbestaan van 
Ede en Bennekom. Waarom kunnen we daar dan 
niet alvast investeren in de toekomst? In Ede zijn 
keiharde toezeggingen gedaan voor een zeer 
noodzakelijke ontmoetingsruimte bij de kerk. Jaren 
geleden al. Door de verkoop van de Goede Herder is 
er geld genoeg. Ook in Bennekom is, zoals u weet, 
uitbreiding van de parochiezaal al jaren dringend 
gewenst. Door zo zichtbaar voor iedereen niet te 
bouwen aan toekomst buiten het Eucharistisch 
centrum, ontstaan vanzelf de verhalen dat dit 
allemaal past in een plan waarin we straks alleen 
nog naar de Eucharistie in Wageningen mogen. Ik 
roep u op om zulke sentimenten te weerleggen met 
daadkracht en gerichte investeringen. 

De toekomst van de kerkgebouwen stond centraal, 
schrijft u, in een studie naar de toekomst van de 
fusieparochie. Maar het gaat natuurlijk helemaal 
niet om de gebouwen. Het gaat om de mensen. 
Toch? Als het zo zou zijn dat bijvoorbeeld de kleine, 
actieve geloofsgemeenschap in Lunteren hun 
kerkgebouw niet meer kan bekostigen, dan zou het 
parochiebestuur zich moeten inspannen om een 
andere passende ruimte te vinden, misschien 
gehuurd. Dan kan de lokale gemeenschap blijven 
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samenkomen om, ook in kerkelijke zin, het Leven te 
delen. Want u gelooft toch niet werkelijk dat veel 
van de Lunterse parochianen straks ter kerke zullen 
gaan in Wageningen? Men zou haast denken dat u 
de schapen verloren laat lopen, terwille van een 
beleid waarin de rol van de herder centraal staat. 

Terecht leest u de vitaliteit van een geloofs-
gemeenschap o.a. af aan de betrokkenheid van de 
gemeenschap bij liturgische activiteiten. Uw recent 
ingevoerde korenbeleid is hierin echter contra-
productief. Bijvoorbeeld in Bennekom is het 
gebruikelijk dat koor, lector en voorganger 
gezamenlijk de viering voorbereiden. Als de 
gemeenschap viert, verzorgt een deel van die 
gemeenschap de muzikale omlijsting. Maar als wij 
uw korenbeleid hadden omarmd, waren wij nu nog 
slechts toeschouwer bij een vreemd, door anderen 
ingeroosterd Titusbreed koor. Uw beleid vermindert 
dus lokale participatie en vervolgens rekent u lokale 
gemeenschappen daarop af.  

Had de toon van uw brief misschien positiever 
gekund? We lezen dat een aantal kerken dicht moet 
en op lange termijn nog meer. Ook openblijven van 
de rest is onzeker, want alles wordt immers steeds 
minder en kleiner. In zo'n negatieve sfeer haken 
nog veel meer mensen gedesillusioneerd af. 
Wellicht kan ongeveer hetzelfde gezegd worden op 
een wijze die mensen motiveert de schouders 
eronder te zetten. Ik zou u daarom willen oproepen 
om dinsdagavond 8 september in Bennekom luid en 
duidelijk te stellen dat het parochiebestuur zich tot 
het uiterste zal inspannen voor het voortbestaan 
van de lokale geloofsgemeenschap in Bennekom, 
mits Bennekom de financiën op orde houdt en 
voldoende vrijwilligers blijft activeren. 

Met vriendelijke groet, 
Laurens Beerepoot 

Bijlage: Inhoud van de brief over de 
toekomst van de kerkgebouwen van de 
Z. Titus Brandsma Parochie 
Beste parochiaan, 
De afgelopen jaren is er in kerkelijk Nederland en 
dus ook in onze Titus Brandsmaparochie veel 
veranderd. Minder kerkelijke betrokkenheid, 
teruglopend kerkbezoek en een steeds kleiner 
pastoraal team maken het daarom nodig 
maatregelen te nemen om het voortbestaan van 
onze parochie te waarborgen. Een aantal 
maatregelen is al genomen, zoals het terugbrengen 
van het aantal zondagsvieringen en het vaststellen 
van een nieuw korenbeleid. In de afgelopen periode 

bent u hierover geïnformeerd via ons parochieblad 
TitusBreed. 
In de toekomst kunnen we echter niet meer al onze 
10 kerken blijven bedienen; financieel niet én pas-
toraal niet. Een werkgroep bestaande uit bestuurs-
leden en vertegenwoordigers van de lokale geloofs-
gemeenschappen heeft daarom nagedacht over de 
toekomst van onze parochie. Daarbij stond de toe-
komst van de kerkgebouwen voor de komende tien 
jaar centraal. De werkgroep heeft een advies uitge-
bracht, dat door het parochiebestuur is overge-
nomen. In de Pinkstereditie van TitusBreed heeft u 
kunnen lezen dat we onze kerkgebouwen hebben 
onderverdeeld in categorieën, te weten afbouw-
kerken, nevenkerken, co-centra en het Eucharistisch 
Centrum. 
Bij de aanloop naar dit advies is kritisch gekeken 
naar de geloofsgemeenschappen en hun levens-
vatbaarheid. De vitaliteit van een geloofsgemeen-
schap is een belangrijke voorwaarde. Daarvan is 
sprake als er diverse activiteiten worden georgani-
seerd met een goede deelname, wanneer er 
voldoende vrijwilligerskader is en als er betrokken-
heid is bij liturgische, diaconale en catechetische 
activiteiten. 
Daarnaast is naar een aantal andere criteria 
gekeken, zoals de geografische spreiding van de 
gebouwen, de ligging van het kerkgebouw 
(bijvoorbeeld op een zichtpunt), openstelling voor 
gebed of bezichtiging, nevenfuncties (zoals bede-
vaartoord), aantal kerkgangers en verwachte 
afname (of groei) daarvan, de opbrengst van de 
kerkbalans en de onderhoudskosten van een 
kerkgebouw. 
Concreet betekent dit het volgende: 
De kerken van Doorwerth en Heelsum zullen binnen 
twee jaar gesloten worden. Het kerkgebouw van 
Lunteren zal naar verwachting over een periode van 
drie tot vijf jaar gesloten worden (afbouwkerken). 
Op langere termijn vrezen wij dat wij van meer 
kerken afstand zullen moeten doen. Op basis van de 
stand van zaken op dat moment zal over ongeveer 
drie jaar een beslissing genomen worden t.a.v. de 
kerken in Oosterbeek, Renkum en Rhenen 
(nevenkerken). 
Ook de positie van de overige kerken van onze 
parochie wordt dan weer bekeken. Wij verwachten 
dat de kerken van Wageningen (Eucharistisch 
centrum), Veenendaal en Ede (co-centra) en 
mogelijk ook van Bennekom (nevenkerk) de 
komende 10 jaar in gebruik kunnen blijven. 
Uiteraard zal dit voorgenomen besluit in de 
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komende jaren steeds weer worden gewogen aan 
de hand van de ontwikkelingen. 
We realiseren ons dat dit gebouwenbeleid 
ingrijpende gevolgen heeft voor alle parochianen. 
Daarom zal ook nu weer een werkgroep worden 
ingesteld met vertegenwoordigers uit de locaties. 
Deze werkgroep zal vooral kijken naar de pastorale 
aspecten bij het sluiten van kerken. De betreffende 
locaties zullen hier zeker bij worden betrokken. De 
mogelijkheid om als lokale geloofsgemeenschap 
activiteiten te ondernemen blijft belangrijk, maar er 
wordt vooral gestimuleerd om parochiebreed meer 
samen te gaan en samen te werken. 
De periode die wij nu ingaan raakt dus niet alleen 
de parochianen die hun vertrouwde gebouw 
verliezen, maar raakt ons allemaal. Daarom willen 
wij alle parochianen in dit proces meenemen. 
Wij kunnen ons voorstellen dat dit alles bij u veel 
vragen oproept. Er zal daarom op alle locaties een 
informatiebijeenkomst worden gehouden. Wij 
zullen daar het beleid toelichten en we bieden u 
volop gelegenheid uw vragen te stellen. 

Voor die bijeenkomsten zijn de volgende data 
vastgesteld: 
Locatie Doorwerth: maandag 22 juni 
Locatie Renkum: donderdag 10 september 
Locatie Heelsum: woensdag 24 juni 
Locatie Rhenen: dinsdag 15 september 
Locatie Lunteren: ? 
Locatie Veenendaal: woensdag 16 september 
Locatie Oosterbeek: woensdag 2 september 
Locatie Wageningen: woensdag 23 september 
Locatie Bennekom: dinsdag 8 september 
Locatie Ede: donderdag 24 september 
Aanvangstijd is steeds 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 
uur. 
Mocht u niet kunnen komen op de avond voor uw 
eigen locatie, bent u natuurlijk van harte welkom op 
een andere avond. 
Wij hopen veel parochianen op deze bijeenkomsten 
te ontmoeten. Met vriendelijke groet, 
Namens parochiebestuur en pastoraal team, 
H.W.M. ten Have, pastoor 
T.W.M. Verlinden, vice-voorzitter parochiebestuur 
 

 
 
 
 
 
 

 _________________________________ REDACTIE __________________________________  
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Herfst) tot zondag 11okt.; voor TitusBreed tot wo. 7 okt. 

e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 121 

Bezorging: Wim Klunder; tel: 0318 632 518 
Advertenties: Klaas Postma; tel: 0318 415 813; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl 
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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. 
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 
Contactpersoon uitvaart en begrafenis 
Marian Bolscher, 0651 651 736 
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 
vacant 
Werkgroep gezinsviering 
Miranda Meuwissen, Heelsumseweg 2, 
tel. 0318 420 497 
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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