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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 25-10 t/m 13-12-
2015 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

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  

zondag 1 november, Allerheiligen 
10.30 uur:  Agape-viering in samenwerking met 

de Alexanderschool m.m.v. 
kinderkoor EigenWijs 

voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Healthpromoters in Zuid Afrika 

maandag 2 november, Allerzielen 
19.30 uur: Woord- en gebedsviering m.m.v. het 

Dameskoor 
voorgangers: Nettie Oegema en Ruud van der 

Linden 

zondag 8 november, 32ste zondag door het jaar 
10.30 uur: Woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorgangers: Ruud van der Linden  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Kath. Vereniging voor Oecumene 

Athanasius en Willibrord 

zondag 15 november , 33ste zondag door het jaar 
10.30 uur: Woord en communieviering m.m.v. 

gemengd koor 
voorganger: Marian Bolscher  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Nationale Jongerencollecte 

zondag 22 november, Christus Koning 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. dameskoor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas MVR Bennekom 

zondag 29 november, 1e zondag van Advent 
10.30 uur: Titusviering m.m.v. Kleurrijk 

voorgangers: pastoor Henri ten Have, pastor Guido 
Dieteren en pastor Hans Lucassen 

collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Bisschoppelijke Adventsactie 

zondag 6 december, 2de zondag van Advent 
10.30 uur: Woord en Communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: pastor Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad 

zondag 13 december, 3de zondag van Advent 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd 

koor 
voorganger: pater Aristoteles 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vluchtelingenwerk 
 
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 

Kom-in-de-kring vieringen 

 
nov 8 super gave allerlaatste kom in de kring 

Toekomst Kom in de Kring 
Op zondag 8 november zal er een speciale Kom in 
de Kring bijeenkomst worden georganiseerd waar-
voor we alle kinderen tot en met groep 3 van harte 
uitnodigen. We gaan nog 1 keer spetteren en een 
super gave Kom in de Kring organiseren. Helaas, 8 
november is de allerlaatste Kom in de Kring 
bijeenkomst. Kom in de Kring in zijn huidige vorm 
gaat stoppen. Met pijn in ons hart hebben de leden 
van de peuter kleuter werkgroep moeten besluiten 
om met de Kom in de Kring bijeenkomsten te 
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stoppen. Al die jaren hebben we met heel veel 
plezier de Kom in de Kring bijeenkomsten tijdens de 
missen georganiseerd. De torenzaal bruiste altijd 
van energie. Het was leuk om de kindjes 
ingespannen en met open mond te zien luisteren 
naar het mooie verhaal dat werd voorgelezen. 
Vervolgens werd er met veel enthousiasme een 
passende knutsel in elkaar gezet. Maar helaas is het 
aantal deelnemende kindjes voor de Kom in de 
Kring bijeenkomsten de laatste jaren sterk gedaald 
en is er ook geen nieuwe aanwas om de Kom in de 
Kring kindjes (en de werkgroep) van nieuw bloed te 
voorzien. De peuter kleuter werkgroep in zijn 
huidige vorm gaat daarom stoppen. Activiteiten als 
Sint Maarten en Kerst zullen dit jaar nog doorgang 
vinden en door ons worden verzorgd. 
Momenteel wordt er gesproken over een nieuwe 
invulling van het jeugdwerk binnen de kerk door 
een aantal betrokkenen. Zij houden zich bezig met 
de toekomst van het jeugdwerk binnen de kerk en 
op deze manier hopen we in de toekomst met net 
zo veel enthousiasme leuke jeugdactiviteiten te 
kunnen organiseren. 

Leden van de peuter kleuter werkgroep: 
Alison Hoksbergen, Angelique Zandstra, Bernadine 

Kleij, Elke Braakman, Irene Hofstad, Marieke Kok 

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

Nora Janssen, Siza Vossenhol, Johanniterlaan 6, 
6721 XZ Bennekom, tel. 0318 414 908, Nora zelf 
0318 415 381; Regiotaxi 0900 0276. 
nov 01 10.30u Meijs 0318 418 273 
 15 10.30u Schrijver 0318 415 803 
 29  10.30u Nell 0318 430 988 
dec 13 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 
Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
nov 01 10.30u De Vocht 0318 413 088 
 15 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
 29  10.30u De Groot 0318 417 355 
dec 13 10.30u De Vocht 0318 413 088 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
nov 01 10.30u Schlepers 0318 416 304 
 15 10.30u Baks 0318 418 686 
 29  10.30u Schlepers 0318 416 304 
dec 13 10.30u Baks 0318 418 686 

De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
nov 01 10.30u Meijs 0318 4 18 273 

 08 10.30u van den Akker 0318 415 137 
 15 10.30u Kroes 0318 418 002 
 22 10.30u Appelman 0318 414 943 
 29  10.30u Nell 0318 430 988 
dec 06 10.30u Roelofs 0318 420 382 
 13 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 

Heel MVR bakt 
Op zondag 29 november – een zogeheten vijfde 
zondag – vindt de Titusviering plaats in onze eigen 
kerk te Bennekom. De MVR geloofsgemeenschap te 
Bennekom is dan zogezegd gastvrouw, gastheer, 
gastmens voor alle andere parochianen uit de grote 
zalige Titus Brandsma parochie. En dat willen we 
laten zien door ze heerlijk te verwennen met een 
lekker stuk cake, koek, taart of elk eender ander 
baksel. Daarbij is uw hulp nodig. Wilt u uw 
bakvaardigheden breder uitdragen dan alleen 
Bennekom dan is nu uw kans. Geef u op. Dat kan bij 
de locatieraad of op een van de formulieren achter 
in de kerk. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Namens alle zTB parochianen, 
De MVR locatieraad 

 ‘Raar maar waar’: Gezinsviering met 
Alexanderschool op zondag 1 november 
Op zondag 1 november is er weer een gezinsviering 
in samenwerking met de Alexanderschool. Het 
thema van deze speciale gezinsviering is ‘Raar maar 
waar’, net als het thema van de Kinderboekenweek. 
Voorganger is Pastor Hans Lucassen; ook kinderen 
en leerkrachten leveren een bijdrage. Het 
kinderkoor is al druk aan het oefenen op de liedjes. 
De tweede collecte is bestemd voor de Health 
Promoters in Zuid Afrika, de school heeft daar 
contacten mee. 

Iedereen is van harte welkom; het wordt een 
Agape-viering. De viering begint om 10.30 uur! Deze 
speciale viering wordt georganiseerd door de 
werkgroep Identiteit van de Alexanderschool, 
samen met de werkgroep Gezinsviering. Tot 
1 november! 

Mededelingen 
Verhuisd: 
 Mevr. Smits-Penning, van Boerhavelaan 20 naar 

Minister Aalbersepark 1A 310, 6711NT Ede 
 Mevr. Huntjes-Willems, van Bosbeekweg 9 naar 

Selterskampweg 26, 6721AT Bennekom 
 Fam. Hoogenboom, van Heidepark 55 tijdelijk 

naar Panoramaweg 27 B 18, 6721MK Bennekom 
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Sint Maarten optocht woensdag 11 
november 

Mooie lichtjes in het donker 

 
 
Herfst in het land betekent ook dat de St. Maarten 
lampionnenoptocht zich bijna aandient. De optocht 
is dit jaar op woensdag 11 november om 17:15 uur. 
De optocht is bedoeld voor kinderen van 2 tot en 
met 8 jaar, maar oudere kinderen mogen natuurlijk 
gezellig ook meelopen. 

De optocht begint direct om 17.15 uur in de kerk 
aan de Heelsumseweg te Bennekom. Vervolgens 
lopen we in een lange stoet achter Sint Maarten op 
zijn paard naar het veld bij het Papenpad. Daar 
luisteren we samen naar het verhaal van Sint 
Maarten dat heel boeiend wordt verteld en 
uitgebeeld. 

Zoals elk jaar is het ook nu niet de bedoeling om 
personenauto’s op het plein voor de kerk te 
parkeren. Het plein wordt vrijgehouden voor de 
start van de optocht. Parkeren bij de Plus is een 
goede optie. Bij slecht weer zijn laarzen raadzaam 
(of wordt het binnen in de kerk gevierd). 

Alvast een hele leuke Sint Maarten toegewenst! 
Werkgroep peuter/kleuter: Angelique Zandstra 

komindekring@rkkerkbennekom.nl 

Senioren Pastoraatsgroepmorgen 
Op 27 oktober 2015 organiseren we weer een 
Senioren Pastoraatsgroepmorgen in onze geloofs-
gemeenschap voor 80 jarigen en ouder. De 
uitnodigingsbrief heeft u inmiddels op kleurrijk 
papier ontvangen. 

Pastor Ben Piepers zal ons op deze ochtend over 
het leven en enkele werken van Vincent Van Gogh 
komen vertellen. Wie was Van Gogh nu precies en 
wat waren zijn drijfveren en wat vertellen zijn 
werken? Naast kijken en luisteren zal er ook ruimte 
zijn voor interactie. 

Wij zien er naar uit u op bovengenoemde datum en 
tijdstip, zoals gebruikelijk, met een kopje koffie of 
thee te mogen begroeten. Rond 12 uur zal het 
ochtendprogramma afgesloten worden met een 
lekkere lunch in de parochiezaal. En om ± 13.00 u 
zal een ieder weer zijn eigen weg gaan. 

Tot dan! 
Marian Bolscher, Brigit Kaptein, 

Mieke de Heij, Marianne Thie 
 

Uitnodiging 
De locatieraad van de RK geloofsgemeenschap 
Bennekom nodigt je uit voor: 

Geloof jij? 
Raar?! 

Een avond voor ouders om in gesprek te gaan 
over wat jij gelooft, vindt en denkt. 
Georganiseerd door de RK geloofsgemeenschap 
Maria Virgo Regina (MVR) Bennekom onder 
leiding van Lava. De avond is met name bedoeld 
voor ouders van kinderen in de leeftijd tot 16 
jaar. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden 
van harte welkom. 

Het gesprek wordt geleid door LAVA; een 
jeugdwerkbureau dat gespecialiseerd is in 
geloofsopvoeding en zingevingsvragen. Het 
wordt een avond waarbij hoofd, hart en handen 
gebruikt zullen worden. Een avond waarbij 
verbinding, uitwisseling en jouw vragen en 
verhaal centraal staan. 

Wanneer:  donderdag 29 oktober 2015. Start 
programma 20.00u (inloop met koffie 
vanaf 19.30u). Afsluiting om 22.00u 
met een drankje. 

Waar: Huize Erica, Ericapark 1 (parkeren 
mogelijk bij de MVR kerk, 
Heelsumseweg 1) 

Contactpersoon: Rita Karsten, 
secretariaat@rkkerkbennekom.nl 

 
  

mailto:komindekring@rkkerkbennekom.nl
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
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Bezinningsavond 
Vertrouwen in tijden van krimp in de R.K.Kerk 

Op dinsdag 24 november zal drs Thijs Caspers, 34 
jaar, theoloog en lekendominicaan, spreken over 
een vreugdevolle kerk. Hij is werkzaam aan de 
universiteit Tilburg waar hij participeert in het 
onderwerp: Katholieke traditie opnieuw als levende 
kracht. 
De heer Caspers is geïnspireerd door de brief “De 
vreugde van het evangelie” van Paus Franciscus. 
Met name jonge mensen zullen zich aangesproken 
weten. 
U bent allen van harte welkom om 19.30 uur voor ’n 
kop koffie; de lezing begint om 20.00 uur. 

Plaats: Maria Virgo Regina Kerk te Bennekom, 
Heelsumseweg 1. 

Datum: dinsdag 24 november 

Toegang is gratis, na afloop is er een collecte. Graag 
opgeven bij Truus Appelman, truusapp@xs4all.nl, 
tel 0318 414 943 

Collecteopbrengsten juni – augustus 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte Doel 2de collecte 

16 aug 69,75 68,05 Caritas MVR 
Bennekom 

23 aug 100,86 149,85 MIVA 

6 sep 131,20 298,13 
Vluchtelingen 

Midden Oosten 
(Cordaid) 

13 sep 97,25 101,90 Caritas MVR 
Bennekom 

20 sep 87,78 104,57 Vredesweek Pax 
Christi 

24 sep 
(uitvaart) 62,50   

27 sep 181,66 219,71 Voedselbank Ede 

4 okt 107,95 138,53 Wereldmissiedag 
voor kinderen 

11 okt 72,34 70,72 Caritas MVR 
Bennekom 

Totaal 911,29 1151,46  
 
Hartelijk dank voor uw bijdragen. 

We hebben een brief ontvangen van De Stichting 
EPAFRA (geestelijke verzorging, ondersteuning en 
bezoeken van Nederlandse gevangenen in het 
buitenland) om te bedanken voor onze bijdrage 
(collecte 19 juli). 

Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 

- Op 25 oktober is de collecte 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 bv aan Syrië, Irak, Oekraïne, 
Zuid-Sudan, Centraal-Afrikaanse republiek en 
Nigeria waar hevig geweld leidt tot veel 
vluchtelingen en waar AzG hulp biedt. 
- Op 1 november is de collecte bestemd voor 
Health Promotors in Zuid Afrika. Deze organisatie 
verzorgt educatie op het gebied van gezondheid en 
doet dit door zoveel mogelijk lokale mensen in de 
townships op te leiden. De Alexanderschool heeft 
eerder acties voor deze organisatie georganiseerd, 
onderhoudt er contact mee en de directeur Berend 
Cornel gaat er deze maand op bezoek. 
- 8 november is de collecte bestemd voor de 
Katholieke vereniging voor Oecumene Athanasius 
en Willibrord. Deze vereniging zet zich in voor de 
bevordering van de oecumene in Nederland en in 
de Rooms-katholieke Kerk. 
- Op 15 november is de nationale jongeren 
collecte. De opbrengst wordt gebruikt voor de 
organisatie van landelijke projecten en voor ons 
eigen bisdom! Denk daarbij aan de Wereld 
Jongerendagen, DiaconAction, de HOOP award (een 
prijs voor inspirerend Katholiek Jongerenwerk), het 
KJD Festival en de activiteiten van het 
Jongerenplatform. 
- Op 22 november is de collecte bestemd voor het 
werk van Caritas in onze eigen geloofs-
gemeenschap. 
- Op 29 november tijdens de Titus viering voor de 
gehele parochie is de collecte bestemd voor de 
Bisschoppelijke Adventsactie. Adventsactie werft 
fondsen voor concrete projecten in de tijd voor 
Kerstmis. Adventsactie ondersteunt het hele jaar 
missionaire ondernemers en onderneemsters in 
Nederland die samenwerken met Katholieke 
gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Advents-
aktie gelooft in de waarde van relaties en klein-
schalige projecten. De kernboodschap van de 
Adventsactie is "Kom samen in actie om hoop te 
brengen in het Licht van Kerstmis". Er is geen 
duisternis in staat om licht te overschaduwen, maar 
het kleinste lichtje kan de grootste duisternis 
verdrijven. 
- De collecte op 6 december is voor SOLIDARIDAD. 
Solidaridad staat voor eerlijke handel en duurzame 
ontwikkeling, dit jaar is de actie speciaal gericht op 
fruittelers en de handel in fruit. 
- Op 13 december collecteren we voor 
Vluchtelingenwerk, Nederland. Vluchtelingenwerk 
Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen  

mailto:truusapp@xs4all.nl
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en asielzoekers in Nederland, van binnenkomst t/m 
de integratie in de samenleving. 
- Op 20 december is de collecte bestemd voor  
Caritas, Bennekom. 
Ik wil deze collectes van harte bij u aanbevelen.  

Arend Jan Nell, Penningmeester MVR Bennekom 

Parochiedag MVR Bennekom 
Op zondag 27 september was het weer zover, onze 
eigen parochiedag. Het weer was prachtig, dus 
iedereen was in goede stemming en de kerk vol!! 
Dit jaar werd de dag georganiseerd door de kosters 
en lectoren. Natuurlijk werd begonnen met een 
feestelijke viering waaraan twee parochiële voor-
gangers en drie dirigentes met hun koren mee-
werkten, daar mogen we best trots op zijn!! Daarna 
was er koffie, thee of limonade achter in de kerk. 
Het t.v. programma “Heel Holland Bakt” wordt 
waarschijnlijk goed bekeken in Bennekom, want er 
is veel lekkers door onze parochianen gebakken en 
daar werd bij de koffie heerlijk van gesmuld. Voor 
de kinderen werden leuke dingen georganiseerd en 
zij konden ook heerlijke pannenkoeken eten die 
vers gebakken werden. Er vond in de kerk een 
concert plaats van het zangkwartet “Ensemble 
Semplicita” onder leiding van Gertie Savelkoul. Dit 
werd enorm gewaardeerd; men hield zich muisstil 
en het ensemble werd aan het einde met luid 
applaus beloond. 
Er werd vervolgens een oude legende verteld, 
waaraan een raadsel was gekoppeld. Ook waren in 
de sacristie eucharistische voorwerpen uitgestald, 
waarvan men de namen kon raden. Beide raadsels 
waren in de vorm van een quiz gegoten, waarvan de 
goede oplosser een prijsje kon winnen. 
Ondertussen werd de “aangeklede borrel” klaar 
gezet. Velen hadden heerlijke gerechten gemaakt, 
er was volop keuze en dat viel in de smaak: alles 
ging op. Natuurlijk was iedereen nieuwsgierig naar 
de trekking van het lot voor de Paaskaars en uitslag 
van de quiz*). De Paaskaars werd gewonnen door 
Ria Kester en de VVV-bon ging naar Martine van 
Egdom; van harte gefeliciteerd! 
Zo gingen we langzaam naar het einde van de 
parochiedag toe. Het was reuze gezellig en fijn om 
elkaar op deze manier te ontmoeten en weer eens 
lekker bij te praten. De kosters en lectoren hebben 
met veel inzet en plezier aan deze dag gewerkt en 
namens hen dank ik U voor de grote opkomst en 
het ongedwongen samenzijn. 

Met vriendelijke groet en tot een volgende 
feestelijke parochiedag, Pieter Boers 

*) De opbrengst van de verloting van de Paaskaars, € 150.20, is 
bestemd voor de verbouwing van de parochiezaal. 

Want je hebt een droom 
Soms ben je alleen en een beetje bang 
misschien; 
verlies je de moed, ga je alles donker zien; 
o ja, je probeert maar ziet het de mist ingaan 
en dan ... dan komt het erop aan. 
 
En kijk om je heen in je eigen buurt misschien; 
je ziet er zoveel, die het eig'lijk ook niet zien: 
ze staren zich blind op wat er is mis gegaan 
en dan ... dan komt het erop aan. 
 
En wat kun je doen, is het niet te veel misschien; 
wat ziet het eruit, het is niet om aan te zien: 
de wereld is ziek, hoe kan het ooit beter gaan 
en dan ... dan komt het erop aan. 
 
Want je hebt een droom dat alles anders kan, 
dat niets je tegenhoudt; je weet het komt ervan. 
Ja, je hebt een droom die altijd sterker is 
dan alle duisternis; ja, je hebt een droom. 

Lied gezongen inde viering op de parochiedag 

Parochiedag 2015 
Zondag 27 september jl. vierden wij onze jaarlijkse 
Parochiedag. Deze keer werd de dag georganiseerd 
door de kostergroep samen met de lectorengroep. 
De zon scheen, we troffen het met dit mooie 
najaarsweer. De voorgangers van de viering waren 
Marian Bolscher en Ruud van der Linden. Verder 
waren alle koren present, zij hebben prachtig 
gezongen. 

Na afloop van de viering was er koffie met gebak en 
ging het programma van start. Een expositie in de 
sacristie, het kinderprogramma en het ensemble 
“Semplicita” trakteerde ons op een fantastisch 
optreden; luid applaus van de aanwezigen volgde 
op hun optreden!  

Riet Kroes en Antoon Appelman waren bereid 
gevonden om voor deze Parochiedag hun befaamde 
pannenkoeken te bakken. Heerlijk van smaak en er 
zijn al vragen naar het recept van dit beslag!!! In de 
tuin konden we een glaasje drinken met een hapje, 
door Liqaa Isa was er heerlijk gekookt met recepten 
uit haar land van herkomst Irak. Aan het eind van 
het programma is natuurlijk weer de traditionele 
Paaskaars verloting, die dit jaar is gewonnen door 
Ria en Joop Kester. Bij de expositie in de sacristie 
behoorde ook een quiz, de VVV-bon werd 
gewonnen door de familie Westendorp. 

Kortom we kunnen terug kijken op een geslaagde 
Parochiedag; de reacties waren lovend zowel voor 
het prachtige koor, het heerlijk eten en drinken en  
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de expositie. Ook Pieter Boers kreeg alle lof die hem 
toekwam, hij is een zeer goede ceremoniemeester 
geweest. Het leuke aan het samenwerken met een 
andere discipline binnen de locatie is ook dat je 
elkaar nog beter gaat kennen en waarderen. 

John Veraa, koster 
Marialda Kuin, lector 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ____________________________ KERK EN SAMENLEVING _____________________________  
 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandag 7 september: de opening van ons K.V.G. 
seizoen. We beginnen met een viering waarbij pater 
Hans Koenen voorgaat. We lezen Colossenzen I vers 
24 tot II vers 3 en Lucas VI , 6-11 en pater Koenen 
spreekt een overweging uit waar we nog lang over 
kunnen mediteren. Als het lukt laat ik deze over-
weging door Henny de Nijs op de site van onze kerk 
zetten voor ons vrouwengilde. Juist op 7 september 
1950 was pater Koenen ingetreden bij de paters 
Jezuïeten, 65 jaar geleden op de kop af. Een 
moment om stil bij te staan. Hij krijgt van ons een 
attentie en zijn trouwe chauffeuse Truus Sijm een 
herfststukje. Na de viering gaat een kop koffie er 
wel in en daarna bedanken we Nardie Breteler, 
onze dirigente, het koor en de organist, Ton 
Gommers, de lector. En Ria Roelofs bij deze heel erg 
bedankt voor het kosterwerk. En daarna is onze 
jaarvergadering. Don Barten wordt hartelijk 
bedankt voor ons mooie programmaboekje en 
Margreet krijgt een bon voor hem, zijzelf een 
bloemetje. De Melania collecte heeft € 145,30 
opgebracht. De overledenen van afgelopen 
verenigingsjaar worden herdacht, met name Nel 
Janse, Riet Heestermans, Ida Bol en Mien Witjes. De 
contributie is dit jaar met € 2 verhoogd. Hadden we 
al jaren hetzelfde bedrag voor. We bedanken 
Neeltje Nakken voor het jaarverslag en Margreet 
Barten voor het financieel verslag. Riet Rulkens is 25 
jaar lid en daar zij er niet is brengt de voorzitter op 
een andere dag een presentje bij haar langs. Er 
worden wat ideeën voor het jaarlijkse reisje 
besproken. De vergadering verliep voorspoedig en 
mensen bleven nog wat gezellig na praten. 

Maandag 5 oktober: Er zijn 32 dames. We hebben 
een lezing in de parochiezaal met dia’s van de heer 
Fraanje die een zwerftocht met ons maakt over de 
Veluwe, zo’n 100.000 ha., onze eigen leefomgeving 
dus. Hij is een vlotte verteller en werkt voor de Jac. 
Gazenbeekstichting. Een stichting, opgericht mei 
1991 in Lunteren met als doel, het uitdragen van 
het gedachtengoed van de Veluwse onderwijzer en 
schrijver Jac. Gazenbeek. Hij schreef over natuur, 
cultuur en folklore alhier. Daarnaast zet deze 
vereniging zich in voor het behoud van het streek-
eigene van de Veluwe. Informatie op: 
www.de-veluwnaar.nl/jac-gazenbeekstichting. 
Wij reizen met de heer Fraanje langs dorpen en 
steden op de Veluwe, met hun bijzonderheden. En 
we zien dia’s van prachtige natuur. In Lunteren ligt 
een enorme zwerfkei, want het is het middelpunt 
van Nederland, helaas niet het enige middelpunt, 
maar dat drukt de pret niet. Achter deze steen is 
een zichtlijn en zien we door de ijstijd opgeworpen 
stuwwallen. We zien Harderwijk met de Linnaeus-
toren en de tuin met planten van Linnaeus. Hij heeft 
hier een tijdje gestudeerd en is er in 1735 gepromo-
veerd. Hij was degene, die Latijnse namen aan 
planten en bomen gaf, waardoor over de hele 
wereld dezelfde namen konden worden gebezigd. 
We zien dat er een klein kapelletje staat bij Drie 
(voorheen Thri). Het overgrote deel van de Veluwse 
bevolking schijnt vroeger katholiek te zijn geweest. 
In het Solse gat schijnt zelfs een heel klooster in de 
aardbodem te zijn verdwenen als straf voor de 
losbandigheid van de monniken. Dat is bij Speulder 
en Sprielder bos. Wat boffen we hier toch met die 
enorm mooie en afwisselende gebieden, zoals bij 
Staverden met zijn witte pauwen. Vroeger werden 
de veren van deze pauwen gebruikt om de helmen 
van de ridders van dit landgoed te tooien. Rondom 
Staverden is een prachtig bosgebied, er zijn verder-
op zandverstuivingen. Er schijnt vroeger wel veel 
meer heide te zijn geweest op de Veluwe, maar er 
waren dan ook veel meer schaapskuddes. En dan 
zijn er al werktuigen gevonden van zo’n 6000 jaar 
geleden, bijv. Breitkeil, een soort bijltje, gevonden  

http://www.de-veluwnaar.nl/jac-gazenbeekstichting
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in omgeving Beekbergen, er is dus al heel lang 
bewoning hier. Ik zou zeggen slaat u er eens wat 
boeken op na, de Veluwe is zo’n interessante 
streek. En bezoek de Gazenbeek site. Wist u dat in 
Lunteren de helft van de mensen Van de Berg heet? 
En waar heeft een mens wel genoeg aan en een kip 
niet? Juist een halve haan. We hadden een heerlijke 
avond, koesteren onze omgeving nog meer. 
Wat er komen gaat 
Maandag 9 november: Notaris M.F. IJsselmuiden-
Lamers geeft toelichting op nieuwe ontwikkelingen 
in het werkgebied van de notaris. Het gaat o.a. over 
“levenstestament”, wet maatschappelijke onder-
steuning en over erfrecht. 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 en 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. 
Maandag 21 december: Kerstavond. Let op: we 
zitten in Villa Erica, vlakbij onze kerk, maar iets de 
Heelsumse weg oplopen, aan dezelfde kant als onze 
kerk, nog geen paar minuten ervandaan. Uw auto 
kunt u het beste op ons kerkplein achterlaten. De 
avond start om 18.00 uur en we krijgen aldaar een 
koffietafel, dus soep en brood. 
Wij wensen u een mooie herfst toe en gezegende 
feestdagen. 

Namens het bestuur, Gea Kleipool voorzitter 

Congres Mariënburg 2015 
Op zaterdag 31 oktober vindt in het Beatrixtheater 
te Utrecht het jaarlijkse congres plaats van de 
Mariënburg vereniging. Thema ”DIACONIE IN DE 
KNEL? Willen wij als katholieken kritisch deelnemen 
aan het maatschappelijk debat over de zorg voor 
onze naaste? Meer informatie op: 

www.marienburgvereniging.nl 
Komt u ook? 

Bridgedrive ten bate van Melania 
De bridgedrive wordt georganiseerd door leden van 
de Melania werkgroep van het KVG Bennekom. 

Datum: maandag 18 januari 2016 
Plaats: RK Kerk Bennekom, Heelsumseweg 3 
Tijd: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur) 
Kosten: € 12 per paar 

Doel: Melania steunt vrouwenprojecten in de 
derde wereld. De opbrengst van deze 
drive komt rechtstreeks ten goede aan 
deze projecten. Informatie hierover 
wordt gegeven vóór aanvang van de 
drive en kunt u vinden op het Internet: 
www.melania.nl. 

 

   
In de 2 zalen is ruimte voor maximaal 28 paren. 
Voor aanmelden en informatie kunt u contact 
opnemen met: 
Marialda Kuin 0318 610 078, a.kuin80@upcmail.nl 
Ine Nelissen 0318 413 455, inenelissen@chello.nl 

Oase Oosterbeek gaat van start! 
Na een lange en intensieve periode van 
voorbereiding is het dan zover: de eerste 
activiteiten in Oase Oosterbeek gaan van start.  
Met ingang van maandag 26 oktober zal er twee 
keer per week een inloop zijn en wel op de 
maandagochtend van 9:30-12:30 uur en op de 
donderdagmiddag van 13:30-16:30 uur. De inloop is 
bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan een 
plek waar men terecht kan voor een kop koffie of 
thee (voor kinderen is er limonade), voor ont-
moeting, een praatje, een spelletje of voor een 
vertrouwelijk gesprek. De toegang is gratis. 
Daarnaast is een individueel gesprek mogelijk met 
een van onze daarvoor toegeruste medewerkers. 
Een afspraak voor een individueel gesprek kan 
gemaakt worden tijdens de inloop of telefonisch. 

Voor wie zich niet (direct) tot de doelgroep van een 
inloop rekent, maar toch eens wil zien hoe Oase 
Oosterbeek er nu uit ziet, is er op zondag 
1 november a.s. van 14-16 uur een kijkmiddag. 
Rond de klok van 15 uur zal Hans Lammers, 
initiatiefnemer en coördinator, nog eens kort en 
bondig vertellen welke activiteiten er in Oase 
Oosterbeek (zullen) worden georganiseerd. Er is 
daarnaast volop gelegenheid om vragen stellen en 
elkaar te ontmoeten. 

De officiële opening van Oase Oosterbeek is 
gepland voor zaterdag 12 december. Noteert u 
deze datum alvast in uw agenda! 

Oase Oosterbeek is gevestigd aan de Lebretweg 2 in 
Oosterbeek; dit is in verzorgingshuis Overdal. De 
eigen ingang vindt u aan de zijkant van het gebouw, 
waar zich ook de parkeerplaats bevindt. 
  

http://www.marienburgvereniging.nl
http://www.melania.nl
mailto:a.kuin80@upcmail.nl
mailto:inenelissen@chello.nl
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Uitvoering van Die Schöpfung van 
Haydn: gezongen en verbeeld 
De COV-Bennekom voert op vrijdagavond 
6 november een groot oratoriumwerk uit in de 
Brinkstraatkerk te Bennekom (aanvang 20.00u). Er 
is sprake van een jubileumconcert; voor de viering 
van het 70-jarig bestaan van de oratorium-
vereniging is gekozen voor de uitvoering van “die 
Schöpfung” van Haydn. 
Het concert zal “extra luister” krijgen omdat tijdens 
de uitvoering een film wordt vertoond die 
synchroon met de muziek de schepping verbeeldt. 
De film, een videojockey, is gemaakt door enkele 
studenten van de opleiding Communicatie en Multi-
Media Design van de Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen onder leiding van hun docent Michel van 
de Wiel. 
“Die Schöpfung” van Joseph Haydn (1732–1809) is 
gebaseerd op de Bijbelboeken Genesis en Psalmen 
en op het boek Paradise Lost van John Milton 
(1608-1674). 
Drie solisten, die aartsengelen verbeelden, vertellen 
over de eerste zes scheppingsdagen: de sopraan 
zingt de rol van Gabriël, de tenor zingt als Uriël, en 
de bas is Rafaël. In het laatste deel zingt de tenor de 
rol van Adam, en de sopraan die van Eva. Het koor 
zingt aan het einde van iedere scheppingsdag 
telkens een monumentaal stuk, als viering van de 
nieuwe dag. Het orkest speelt ook stukken zonder 
koor, bijvoorbeeld in de Ouverture waarin de Chaos 
vóór de Schepping wordt weergegeven. Bijzonder is 

dat de recitatieven worden begeleid op een recent 
gerestaureerde pianoforte. 
De drie solisten, Scott Wellstead, Titia van Heyst en 
Robert Brouwer, zijn jonge getalenteerde musici. 
Verder werkt het Promenade Orkest mee aan de 
uitvoering van dit prachtige muziekstuk. Het geheel 
staat onder leiding van dirigent Mark Lippe. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij Boekhandel Novita, 
Dorpsstraat 41 te Bennekom, bij de koorleden, via 
covbennekom@gmail.com of aan de zaal. 
Koffieochtend! 
Dinsdag 17 november 2015 wordt er weer een 
Koffieochtend georganiseerd  door een werkgroep 
van vrouwen uit Bennekom met verschillende 
kerkelijke achtergronden. 

Spreekster: schrijfster Joke Verweerd 
Thema: “Opstaan” 
Plaats: De Brink, Brinkstaat 39, Bennekom;tel. 

0318 415 621 
Tijd: 9.15 – 11.30 uur 
Entree: collecte ter dekking van de kosten 
Info: www.koffieochtendbennekom.nl 

Uiteraard is er ook samenzang en gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te komen. Er is kinderoppas 
aanwezig. Boekentafel met boeken van Joke 
Verweerd. 

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

 __________________________________ FORUM ___________________________________  
 

Burenhulp 
Het huis waar we nu wonen hebben we elf jaar 
geleden laten bouwen. Met onze directe buren 
delen we het terrein, dat oorspronkelijk één was, 
maar sindsdien formeel in tweeën opgesplitst. De 
tuinen grenzen aan elkaar. Onze buren hebben 
twee kinderen, iets ouder dan onze dochter, van 
middelbare schoolleeftijd inmiddels. We zien ze 
opgroeien. 

Een half jaar geleden is het echtpaar uit elkaar 
gegaan. De buurman is verhuisd, en nu woont 
moeder Eva alleen met dochter Mirta en zoon Enzo. 
Eva werkt als gevangenisbewaarder. Als zij werkt, 
zijn de kinderen alleen thuis of op school, maar dat 
zijn ze al van jongs af gewend, want vader werkte 
ook. 

Toch is er natuurlijk veel veranderd sinds vader er 
niet meer is. Een heel intiem contact met onze 
buren hebben we niet, dus het fijne zien we er niet 
van. Maar er zijn van die dingetjes waar we als 
buren bij betrokken raken. 

Zo ging onlangs de waterpomp kapot. In onze wijk is 
geen waterleiding, dus ieder huishouden heeft zijn 
eigen pomp om water uit de grond op te halen. Als 
de pomp faalt, heb je dus een vervelend en acuut 
probleem. Vroeger repareerde de buurman 
dergelijke zaken, nu moet Enzo het doen. Maar hoe 
pak je zoiets aan? Gelukkig kwam hij op het idee om 
mijn hulp te vragen. Het was een kwestie van het 
snoer, had ik al snel door, iets simpels dus. Enzo had 
nog nooit een snoer gerepareerd, dus dat deed ik 
hem voor. Weet je nu hoe het moet? Ja, dat wist hij. 
En dat bleek ook toen korte tijd later de honden het 

mailto:covbennekom@gmail.com
http://www.koffieochtendbennekom.nl
mailto:gerdadenooij@gmail.com
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snoer te grazen namen en Enzo nu zelf een heel 
nieuw kon aanleggen. 

In de afgelopen dagen hadden we iets anders. In 
Argentinië bestaat, veel meer dan in Nederland, 
angst voor inbrekers en overvallers. Ik vind het 
weleens overdreven, maar ik moet toegeven dat er 
toch regelmatig akkefietjes plaatsvinden, ook 
dichtbij. Nu hadden Mirta en Enzo een paar jongens 
voor hun huis rond zien lopen. Die keken de tuin in, 
gingen op een muurtje zitten en kwamen weer 
terug. Ze hadden er schrik van gekregen en hun 
moeder op het werk opgebeld. Die belde ons weer 
op, om te vragen of we ook een oogje in het zeil 
wilden houden. Dat hebben we inderdaad gedaan. 
Later heeft Eva zelf de jongens in kwestie 
aangesproken. Ze bleken bij de tegenover ons 
gelegen kerk te horen, dus er leek verder niets aan 
de hand. Maar voor de buurkinderen is het een 
geruststelling te weten dat als moeder er niet is, wij 
er ook nog zijn. 

Burenhulp is van alle tijden en alle plaatsen, 
eigenlijk niets bijzonders. Maar als je het geeft en 
als je het krijgt, voelt het als iets kostbaars, iets wat 
maakt dat je werkelijk thuis bent op de plek waar je 
woont. 

Marc van der Post 

Oorkondes in de Friezenkerk 
‘Laten wij maar met de taxi naar het Sint Pieterplein 
gaan. Bovendien zie je dan nog wat van de stad’, zei 
ik. Dat leek een goed idee en gaf ons meer tijd om 
in het café te ontbijten. Het is toch best prettig om 
op een zondagochtend met de taxi door Rome te 
rijden. Wij komen langs een aantal plekken waar wij 
gisteravond ook geweest waren. Om iets over half 
tien zijn wij al bij de Friezenkerk. Deze is open. Wij 
gaan naar binnen en lopen rond in de kerk. Ik loop 
naar de sacristie. Er is niemand. Daarna loop ik naar 
boven naar de Titus Brandsma zaal. Hier tref ik een 
aantal vrouwen dat bezig is koffie te zetten. Ik 
vertel hun over onze voetreis naar Rome en onze 
aankomst gisteren in Rome. Teresa zei al gelijk: ‘Dan 
ga ik een oorkonde voor jullie regelen. Ik geef straks 
toelichting, maar Kees van Duin kan je dan wel 
verder helpen.’ Ik loop naar beneden. Wij steken 
vier kaarsjes op in de kerk, ter nagedachtenis aan al 
onze geliefden die van ons heengegaan zijn, maar 
ook als dank voor het slagen van onze tocht. Wij 
houden elkaar vast en spreken de namen uit: René, 
Annelies, Benny, Freek, moeder en vader, Ruud, 
Kees. Anne had het bidprentje van oma 
meegenomen. Wij zetten haar op het bidaltaar 
naast de andere gedachteniskaartjes die er staan. 

Op dat moment komt Teresa aanlopen en vraagt 
ons om mee te gaan naar de sacristie. Daar 
ontmoeten wij Kees van Duin. De acoliet Antonio 
schrijft onze namen op de oorkondes. Kees zet de 
laatste stempel in onze pelgrimpassen. Daarna zet 
hij stempels op de oorkondes met zijn hand-
tekening. 

Wij gaan in de kerk zitten. Teresa geeft toelichting 
op de geschiedenis van de Friezenkerk. In het kort 
komt dat erop neer dat het al begon bij Sint 
Willibrord en Sint Bonifatius en dat loopt dan door 
tot voorbij de middeleeuwen en dan wordt het stil. 
In 1981 wordt de draad weer opgepakt met het 
regelen van een Nederlandstalige mis in deze kerk. 
Wat later wordt met name door initiatief van Mgr. 
Muskens geregeld dat het Vaticaan deze kerk als 
het ware leent aan de Nederlandstalige geloofs-
gemeenschap om er wekelijks een eucharistie-
viering te houden. Teresa zegt: ‘Wij mogen hier 
zijn.’ 

Dan begint de eucharistieviering. Met de Belg 
Gabriel Quicke als celebrant en negen concele-
branten, waaronder Kees van Duin. Een goede 
viering met veel wierook. Aan het einde van de 
viering, net voor de zegen, roept Kees ons naar 
voren. Wij krijgen de oorkonde voor het volbrengen 
van onze wandeling vanaf Nederland naar Rome 
uitgereikt. Dan volgt de pelgrimszegen. In het gebed 
spreekt de celebrant over de tocht, een lange 
wandeling met goed en slecht weer. Met afzien en 
met goede ontmoetingen. Ook met gevaar voor 
verkeer, maar ook de mooie momenten en fraaie 
uitzichten tijdens de tocht. Maar vooral ook de dank 
dat wij het goed hebben volbracht en dank naar alle 
mensen die onze tocht mogelijk hebben gemaakt. 
Wij staan daar en terwijl deze woorden 
uitgesproken worden, zegent Gabriel Hermine en 
mij. Dit raakt ons enorm. Een emotioneel moment. 

Op 15 juni waren wij vertrokken voor onze voet-
tocht naar Rome. Precies negentig dagen later, na 
ruim 1800 km wandelen, kwamen wij aan op het 
Sint Pietersplein in Rome. Onze voetreis ging door 
Duitsland via Koblenz, Speyer, en Konstanz. In 
Zwitserland liepen wij vanaf Konstanz de Jakobsweg 
naar Brunnen, dan de Weg der Schweiz tot aan 
Flüelen en vervolgens de Trans Swiss trail naar 
Morcote in het zuiden. Hier namen wij de pont naar 
Porto Cerisio, vervolgens naar Pavia en vanaf daar 
de Via Francigna tot aan Rome. Deze laatste route is 
een oud pelgrimspad. Bisschop Sigerio liep kort 
voor het jaar duizend vanuit Canterbury naar Rome 
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om de Paus te ontmoeten. De via Francigena volgt 
zoveel mogelijk dit pad. 

Onze tocht was een verrijking voor ons beiden. Het 
is fantastisch om wandelend door Duitsland, 
Zwitserland en Italië te trekken. De contacten met 
de mensen, de verschillende overnachtingen in 
hotels, pensions, kloosters, ostello’s en de 
fantastische natuur, landschappen en historische 
plaatsen waar je doorheen loopt. Wij kwamen ook 
in aanraking met het mooie van ons geloof: de 
rituelen, de vieringen die overal hetzelfde patroon 
volgen, de levenskadans in kloosters, de liefde van 
mensen die ons onderdak boden geïnspireerd 
vanuit de kerk. 

 
Op www.hansenhermine.nl kunt U alle belevenissen 
tijdens onze tocht nalezen. 

Hans en Hermine Wilmink 

Ecclesia semper reformanda est: 
de kerk moet bij voortduring hervormd worden 

Aan deze oude spreuk werd ik weer herinnerd door 
een interview in “Tertio”, het Belgische christelijke 
opinieweekblad van 9 september jl., nr.813. Daarin 
zegt Pietro Kardinaal Parolin: “Om trouw te blijven 
aan Christus’ zending is de kerk ‘semper 
reformanda’; heeft zij altijd nood aan hervorming”. 
Als je dit, in de actualiteit van onze dagen, van een 
kardinaal hoort, spits je je oren. Temeer als die, zeg 
maar, de eerste man na de paus in de hiërarchie 
van de kerk is, de staatssecretaris van het Vaticaan. 

Dat de kerk voortdurend in staat van hervorming is, 
leert ons de geschiedenis. Geschiedenis zelf is per 
definitie een verhaal van verandering. Wijzigende 
historische en culturele omstandigheden vereisen 
een voortdurend proces van aanpassing. Paus 
Johannes XXIII zag in 1959 in dat de kerk, die dan 
wel niet van de wereld is, maar wel in de wereld, 
zich moest aanpassen om in die wereld beter 
verstaan te kunnen worden. Hij kondigde een 

pastoraal concilie van ‘aggiornamento’ aan, van 
aanpassing aan de tijd. 
Het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965. Het 
proces van uitvoering van de besluiten van dit 
concilie is vijftig jaren na het sluiten er van nog 
steeds aan de gang, gehinderd als het is door een 
macht aan conservatieve krachten die terug wil 
keren naar voor-conciliaire tijden. Maar wie van ons 
zou dat willen, terugkeren naar het ‘Rijke Roomsche 
Leven’? Toen waren er gewoon teveel priesters. De 
kerk bepaalde alles en liet geen ruimte aan de eigen 
verantwoordelijkheid en het eigen geweten van de 
mensen in de kerk. 

In de actualiteit van onze dagen is ook de tweede 
bisschoppensynode over huwelijk en gezin van 
grote betekenis. Als u dit leest is die synode, die op 
5 oktober begint, nog in volle gang in Rome. “Dreigt 
daar opnieuw een tweestrijd tussen rigoristen en 
hervormingsgezinden?” vraagt de interviewer aan 
Parolin. In de aanloop naar de synode gaven de 
commentaren hen namen. Naar de namen van de 
voornaamste kemphanen: ‘Burkianen’ en 
‘Kaspariten’. 

Vooral de vraag of gescheiden hertrouwden en 
homoseksuele gelovigen met een intieme relatie de 
communie mogen ontvangen, brengt de gemoede-
ren in beweging. “Het klopt”, zegt Parolin, “dat 
pastors meningsverschillen kunnen hebben over 
pastorale onderwerpen, maar dat bewijst dat de 
kerk leeft. [….] Een synode is een plaats van debat 
en onderscheiding, maar heeft geen beslissings-
macht. Zij wordt bijeengeroepen om richtingen aan 
te wijzen en suggesties te doen aan de paus, de 
bewaker van de eenheid in de kerk.” Het is dus de 
paus die beslist.  

Het zijn de ‘hardliners’ die dwarsliggen. Wij weten 
al lang dat regels van moraal slechts algemene 
richtlijnen zijn en niet in staat de oneindige 
verscheidenheid van levenssituaties te vangen; en 
dat dus het eigen geweten – u weet wel dat hoekje 
waarin je met God alleen bent, (Catechismus van de 
Katholieke Kerk, artikel 1776) – het laatste woord 
heeft. 

Ik wens Franciscus een lang leven toe. Maar er 
zullen nog wel een paar Franciscussen moeten 
volgen vooraleer de bisschoppen op één lijn zitten. 

Timo Harmsen, 4 oktober 2015 

http://www.hansenhermine.nl
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Pauselijke diplomatie ten bate van het 
heil van de wereld 
Wie is kardinaal Parolin? 
Staatssecretaris Parolin is de eerste topbenoeming 
(31 augustus 2013) van paus Franciscus (paus 
sedert 13 maart 2013) in de Romeinse Curie. Het 
staatssecretariaat is daarin het eerstgenoemde van 
de negen departementen of congregaties. 

Als staatssecretaris is Parolin het hoofd van de 
diplomatieke dienst van de ‘Heilige Stoel’. De 
Heilige Stoel is de formele benaming van de 
staatsrechtelijke positie van het Vaticaan. Bij het 
Verdrag van Lateranen in 1929 heeft de Heilige 
Stoel de exclusieve jurisdictie gekregen over de 
toen nieuw te vormen staat Vaticaanstad. Aan het 
historische bestaan van de kerkelijke staat was in 
1870 een einde gekomen. Bij de Franse nederlaag in 
de Frans-Duitse oorlog van 1870 verlieten de Franse 
troepen de gebieden van de kerkelijke staat die 
vervolgens door koning Emmanuel II werden 
veroverd. Emmanuel erkende wel de soevereiniteit 
van de paus maar kende hem geen territorium toe. 
Niettemin bleef de soevereine paus ook tussen 
1870 en 1929 ambassadeurs ontvangen en 
anderszins contact met de wereldse staten 
onderhouden. 

Terwijl ik dit schrijf brengt paus Franciscus een 
staatsbezoek aan de Verenigde Staten van Amerika. 
Nadat hij eerst Cuba heeft bezocht. Dat Franciscus 
door zijn bemiddeling de patstelling tussen Cuba en 
V.S. heeft kunnen doorbreken toont wel de 
belangrijke invloed aan die de kerk op het heil van 
de wereld kan hebben. 

Parolin refereert in zijn interview ook aan de rol die 
de kerk speelt in het conflict in het Midden-Oosten; 
en speelde bijvoorbeeld bij de val van de Berlijnse 
muur en bij het einde van de oorlog, nu zeventig 
jaar geleden. Zo onderhoudt ‘de Kerk’ diplomatieke 
relaties met niet minder dan 180 landen. 

Zij vervult daardoor haar plicht zich in de wereld te 
laten horen. De doelstelling van de pauselijke 
diplomatie is het bevorderen van het welzijn van de 
gehele mensheid en meer concreet het bevorderen 
van gerechtigheid, vrede en respect voor de 
waardigheid en de rechten van de mens. Hiermee 
onderscheidt de Heilige Stoel zich van de nationale 
staten, want hun diplomatieke activiteiten zijn 
traditioneel in de eerste plaats gericht op het 
behartigen van het nationale eigenbelang, hoewel 
dat de laatste tijd langzaamaan verandert. 
(http://www.katholiek.org/diplomatie.php) 

De Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel is 
momenteel Jaime de Bourbon de Parme, zoon van 
Prinses Irene en haar voormalige echtgenoot Carl 
Hugo van Bourbon Parma. 

Timo Harmsen, op de feestdag van Franciscus van 
Assisi, 4 oktober 2015 

Op pad in het openbaar vervoer 
Bij de bushalte stapten vier jongens in via de 
achterdeur van de bus, zodat ze geen kaartje 
hoefden te kopen. De chauffeur zag het echter via 
zijn spiegel gebeuren: “Willen jullie even hier 
langskomen om te betalen?” 
Dreigende tieners 
“Ach, chauffeur, neem ons toch mee naar het 
station,” fleemden de jongens. “Geen sprake van, 
wie meerijdt, moet betalen,” was het antwoord. De 
jongens bewogen geen vin. De chauffeur stopte en 
zette de bus aan de kant. “Ik rijd niet verder voordat 
degenen die niet betaald hebben hier bij mij 
langsgekomen zijn,” zei hij. “Ach, chauffeur,” 
begonnen de jongens weer, “we hebben geen geld 
en het is maar een klein stukje.” De chauffeur 
kruiste demonstratief zijn armen over elkaar. Er 
ontstond geroezemoes in de bus, er werd 
rondgekeken. “Wie hebben er niet betaald?” 
hoorde je vragen. Van de weeromstuit stonden de 
jongens op en liepen de treden weer af naar de 
achterdeur. “Je moet niet zeuren als we je de 
volgende keer je vingers afsnijden!” dreigden ze bij 
wijze van afscheid. De deur ging dicht, de bus trok 
op, iedereen haalde opgelucht adem. 
Behulpzaamheid 
Een halve dag later, stopte een andere bus piepend 
bij een geheel andere bushalte, waar een vrouw 
met een meisje in een rolstoel stond te wachten. De 
chauffeur zag dat de afstand tussen bus en trottoir 
te groot was voor de rolstoel, en riep: “Even 
geduld!” Hij reed tot halverwege het kruispunt, stak 
toen de bus terug tot bij de halte, precies voor de 
twee die daar stonden. De grote deuren halverwege 
de bus klapten open. Een jong stel stapte direct uit, 
en ieder aan een kant tilden ze de rolstoel op en 
zetten die in de bus. De moeder volgde, zich 
uitputtend in dankbetuigingen. Snel werd er voor 
haar een zitplaats vrijgemaakt. Zowel moeder als 
dochter bleken een beetje simpel. Maar ze redden 
zich toch maar in het openbaar vervoer, dankzij het 
feit dat iedereen meewerkt. 

Marc van der Post (Uit: Mensen met een Missie) 
  

http://www.katholiek.org/diplomatie.php
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LAUDATO SI 
Encycliek van paus Franciscus over 

‘ons gezamenlijk Huis’, de aarde 
Na ‘Evangelium gaudium’ uit 2013 is ‘Laudato si’ het 
tweede grote document dat paus Franciscus 
publiceert. Was ‘Evangelium gaudium’ gericht aan 
alle gelovigen van de Kerk over de missionaire 
vernieuwing, ‘Laudato si’ is gericht aan alle mensen 
op aarde en gaat over de ecologische zorgen voor 
het “gemeenschappelijke Huis”, Moeder aarde, 
zoals de aardbol door de grote heilige Sint 
Franciscus werd genoemd in zijn beroemde Zonne-
lied. Op 18 juni werd deze encycliek, in totaal zes 
hoofdstukken met een inleiding en gedateerd op 24 
mei 2015 (Hoogfeest van Pinksteren), in Rome 
gepubliceerd. De datum van Pinksteren, het feest 
van de Heilige Geest, is niet toevallig gekozen. Het 
verwijst naar Gods Geest die over de oervloed ging 
aan het begin van de schepping (Gen. 1.1). 

De paus begint de encycliek met een citaat uit dit 
Zonnelied over ‘onze zuster, Moeder aarde’, en dat 
de aarde pijn lijdt en schreeuwt door de wijze 
waarop wij handelen en de natuurlijke hulpbronnen 
van de aarde gebruiken en misbruiken (2). En die 
aarde is het gemeenschappelijke Huis van alle 
mensen, van alle rassen en talen. Daarom richt de 
paus zich in deze encycliek tot de hele wereld. 
Vervolgens verwijst paus Franciscus naar al zijn 
directe voorgangers, van de heilige paus Johannes 
XXIII tot aan Benedictus XVI, en hun zorgen om de 
schepping. Verder besteedt hij enkele paragrafen 
aan de inzet van de huidige Oecumenisch Patriarch 
Bartholomeus voor het milieu en zijn zorgen om het 
klimaat en de aarde. De Patriarch noemde het 
misbruik van de natuur en de natuurlijke hulp-
bronnen al een zonde tegen God en zijn schepping 
(8). Uiteraard staat de paus ook stil bij het leven van 
Sint Franciscus, die hij de heilige bij uitstek noemt 
die zich inzette voor de zwakkeren, de armen, en 
voor de gehele schepping. Als patroon van de 
ecologie is hij buiten de Kerk geliefd (10). Daarom 
roept deze paus ook iedereen op om gezamenlijk te 
zoeken naar een meer duurzame wereld en een 
meer duurzamer gebruik van de aarde (13). In dit 
verband betreurt hij dat in het verleden pogingen 
hiertoe niet zijn gelukt of gedeeltelijk mislukten. 
De aarde warmt op 
Warmt de aarde nu op door menselijk toedoen? 
Klimaatsceptici claimen dat de opwarming van de 
aarde niet veroorzaakt wordt door menselijk 
handelen. Paus Franciscus verwerpt deze visie: “Een 
zeer sterke wetenschappelijke consensus geeft aan 
dat we thans getuige zijn van een verstorende 

opwarming van het klimaatsysteem. In de 
afgelopen decennia is deze opwarming vergezeld 
gegaan met een constante stijging van de 
zeespiegel en, zo lijkt het, door een toename van 
extreme weersomstandigheden. Overigens kan er 
geen wetenschappelijk vastgestelde oorzaak aan elk 
van de afzonderlijke fenomenen worden toege-
schreven. De mensheid wordt opgeroepen te 
erkennen dat er een noodzaak bestaat om verande-
ringen in leefstijl, productie en consumptie aan te 
brengen, waarmee men deze opwarming of 
tenminste de menselijke oorzaken die haar 
voortbrengen of verergeren, kan bestrijden” (23). 
De mens kan zijn verantwoordelijkheid niet 
wegwuiven als het gaat om kwesties als de ‘plastic 
soep’ in de oceanen, de afname van de 
biodiversiteit (o.a. de uitsterving van dieren) of de 
verstening van de wereld door de uitbreiding van de 
steden. Voor paus Franciscus staat één ding als een 
paal boven water: vervuiling, afval en de wegwerp-
cultuur, alsmede de overmatige productie en 
consumptie (van onder meer de fossiele brand-
stoffen) zijn niet alleen schadelijk voor de aarde, 
maar ook voor de (aller)armsten van de wereld. Ook 
zij, of: juist zij, zijn hier slachtoffer van. In dit 
verband maakt de paus toch verwijten naar de 
politieke, economische en sociale leiders in de 
wereld: we missen leiders die in staat zijn om 
nieuwe wegen in te slaan en de behoeften van de 
mensheid van vandaag te verzorgen met een zorg 
van alle mensen (53). Daarbij is de paus extra 
kritisch richting de (internationale) politiek en 
politici, die naar zijn mening kansen (hebben) laten 
liggen (54 e.v.). 
Schepping 
Omdat de paus zich richt aan alle mensen, geeft hij 
in de encycliek uitgebreid aandacht aan de (joods-) 
christelijke zienswijze op de schepping en de natuur 
(hoofdstuk 2). Daarbij geeft hij duidelijk aan dat van 
christenen extra inzet jegens natuurbehoud en 
milieubescherming verwacht wordt (64). God, de 
Schepper van hemel en aarde, heeft de mens, aldus 
Genesis 1 en 2, de opdracht gegeven over de 
schepping te waken. De mens mag deze gebruiken, 
maar daar blijft het dan ook bij. Nu is de mens bezig 
deze te misbruiken. Sint Franciscus ziet de elemen-
ten in de wereld om hem heen (incl. de hemel met 
de zon en de maan) als deel van zijn familie en 
noemt ze broeder en zuster in zijn zonnelied. Met 
dit respect, zo roept de paus ons op, zouden ook wij 
meer naar de schepping, de hemel en de aarde om 
ons heen, moeten kijken. De mens met zijn kennis 
en vernuft zou zich meer voor de delicate balans 
van de natuur (flora en fauna) moeten inzetten (68). 
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De paus legt daarbij ook uit dat het tiranniek 
menselijk handelen geen Bijbels fundament heeft 
(68).  

Als de schepping goed is, aldus Genesis 1, waarom 
handelt de mens zoals hij doet met de wereld om 
zich heen? De mensheid heeft de laatste eeuw(en) 
een grote en ongelooflijke technologische vooruit-
gang gekend. Het heeft het menselijk welzijn 
vergroot en veel welvaart gebracht. Maar wat is de 
schaduwkant van deze ontwikkelingen, vraagt de 
paus zich af. De mensheid is zo van de techniek 
afhankelijk geworden (zeg gerust verslaafd, we 
kunnen niet meer zonder) dat deze dominantie ten 
koste gaat van het milieu en van de (aller-) armsten 
(109).  
Naar een betere toekomst 
Het hart van wat de paus in zijn encycliek voorstelt 
is een integrale ecologie als een nieuwe weg naar 
rechtvaardigheid voor de mens en de schepping. 
Dat is een ecologie, die onze unieke plaats 
respecteert als menselijke wezens in deze wereld 
en onze relatie tot onze omgeving (15), d.w.z. dat 
wij de natuur niet beschouwen als iets dat losstaat 
van onszelf of als slechts een omgeving waarin we 
leven (139). Om dit te bereiken roept de paus (in 
hoofdstuk 5) de wereldorde, internationale organi-
saties e.d. op om zich hiervoor in te zetten. Vaak 
ontbrak de politieke wil om tot overeenstemming te 
komen. De paus hekelt dit en wil iedereen 
stimuleren zich voor de goede zaak in te zetten 
(166). Verder vraagt hij van iedere mens meer inzet: 
Een levensstijl die voortkomt uit een obsessief 
consumentisme, vooral bij mensen die het zich 
kunnen veroorloven in dit gedrag te volharden, kan 
alleen maar leiden tot geweld en wederzijdse 
vernietiging (204). 

Een andere levensstijl is geboden, aldus Franciscus: 
Soberheid als levenskeuze is bevrijdend (223). Zou 
de mens dat kunnen? De paus heeft er alle 
vertrouwen in: “Toch is niet alles verloren. Hoewel 
de mens tot het ergste in staat is, is hij ook in staat 
om boven zichzelf uit te stijgen en wederom te 
kiezen voor het goede, een nieuwe start te maken, 
ondanks zijn mentale en sociale conditionering 
(205)”. Daarom dienen alle christelijke gemeen-
schappen een belangrijke rol te spelen bij de 
ecologische opvoeding (214). Hij verwacht van hen 
een voortrekkersrol. De paus is zich ervan bewust 
dat er christenen zijn die het milieuvraagstuk 
bagatelliseren en niet van plan zijn hun gewoontes 
te veranderen, niet bereid zijn tot een ecologische 
ommekeer (217). “Toch is dat belangrijk, want deze 
ecologische bekering komt voort uit de ontmoeting 

met Jezus Christus. En het in praktijk brengen van 
de roeping tot het beschermen van Gods werk, 
behoort wezenlijk tot een deugdzaam leven; het is 
niet facultatief of een secundair aspect van de 
christelijke ervaring” (217). 

drs. Eric van Teijlingen 
priester Bisdom Haarlem-Amsterdam 

[Artikel via de parochiebladenservice voor publicatie 
aangeboden door de Katholieke Vereniging voor Oecumene in 
het kader van Willibrordzondag 2015; het is eerder verschenen 
in bisdomblad “Samen Kerk” juli 2015 – Nr. 6] 
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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), 0318 430 988 
Bankrekening algemeen: 

NL72  RABO 0156 2767 20 
Bankrekening kerkbijdragen: 

NL52 RABO 0153 4620 43 t.n.v. Zalige Titus 
Brandsma, t.b.v. MVR 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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