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Kersttijd***Kerstgedachten***Kerstwens 
De tijd voorafgaand aan kerst is meestal een 
gezellige tijd, kerst vergt voorbereiding! Zowel 
letterlijk als figuurlijk. Winkels en winkelstraten zijn 
met lichtjes en kerstattributen versierd. Het is snel 
donker, de kortste dag is aanstaande, thuis brengen 
extra kaarsjes en waxine lichtjes gezelligheid en 
warmte. Wellicht hangt of staat er een 
adventskrans in huis. De kerststal wordt weer van 
zolder gehaald en krijgt een mooi plekje. Met zorg 
wordt er een heerlijk geurende spar of dennen-
boom uitgezocht, al dan niet met kluit. Of wordt de 
kunstboom uit de doos van zolder tevoorschijn 
gehaald en puzzelend in elkaar gezet en versierd. En 
het is altijd weer spannend of alle lampjes het doen 
en niet in de knoop zitten. Er is een handiger 
methode. Mijn schoonmoeder had altijd zo’n klein 
kunstboompje, verpakt in een plastic zak, in het 
berghok staan. Deze werd, na het vertrek van de 
goedheiligman, uit het berghok en zijn omhulsel 
gehaald. De ballen, slingers en lichtjes zaten er al in, 
stekker in het stopcontact en na deze paar 
handelingen was de huiskamer in kerstsfeer 
omgetoverd. 

Kerstfeest, familie en vrienden zijn uitgenodigd, of 
je bent ergens uitgenodigd, kerstkaarten zijn 
geschreven en gepost, het kerstmenu is uitgedacht 
en de kerstinkopen gedaan. 

Kerstmis, een feest van verbondenheid. Hoeveel 
mensen vieren er eigenlijk wereldwijd Kerstmis 
vroeg ik mijzelf ineens af. Wikipedia kon vertellen 
dat er 195 erkende landen zijn en in 28 landen 
wordt er geen kerst gevierd. Meer dan 30% van de 
wereldbevolking ‘noemt’ zich Christen en tellen we 
een klein deel van de mensen mee die zich ‘anders’ 
noemen, die hun eigen spiritualiteit hebben, of de 
mensen die zeggen ‘ik ben niets’; dan zijn dat er al 
snel drie miljard; bijna de helft van de wereld-
bevolking viert op één of andere wijze dit feest, dat 
ruim 2000 jaar geleden begon. Deze miljarden 
herinneren deze dagen iets van de oorsprong van 
dit feest; de geboorte van dat bijzondere kind, in de 
stal in Bethlehem. Als je je dat realiseert op 
kerstavond… 

En wat een fijn vooruitzicht wanneer we weer 
samenzijn! Sommigen reizen over werelddelen om 
deze dagen bij hun vrienden of familie door te 
brengen. Anderen verheugen zich om met elkaar 
met kerst naar de kerk te gaan. En voor één keer 
zitten de kerken weer voller dan in een gewone 
zondagse viering. Wat brengt die miljoenen samen? 
Voor velen is Kerstmis het verheugen op het samen 
verbonden zijn met onze geliefden en dierbaren. 
Geborgenheid zoekend bij elkaar, verbonden in 
warmte en liefde. Voor velen is kerst ook, even een 
dagje niet alleen, even niet eenzaam zijn. 

Maar, niet iedereen is samen met zijn of haar 
dierbaren, niet iedereen heeft een rijk gedekte 
kersttafel…. Soms is dit een bewuste vrije keuze om 
deze dagen in rust en stilte alleen te zijn. Maar we 
weten allemaal ook, misschien maar een paar 
deuren of straten verderop, zit iemand eenzaam en 
alleen waarvan we het niet weten! En dan de 
miljoenen in erbarmelijke omstandigheden, met 
weinig of niets te eten, of op de vlucht voor 
oorlogsgeweld of religieuze fanatici…. Onoverbrug-
bare verschillen zo in eerste instantie, zeker als het 
om de levensomstandigheden gaat van waar je je 
bevindt op deze aardbol en niet alleen met kerst! 
Maar, in wezen zijn we ALLEMAAL naarstig op zoek 
naar die warmte, geborgenheid en liefde bij elkaar. 
Een stil verlangen naar die grote onvoorwaardelijke 
Liefde, die Christus voor ons op aarde heeft 
gebracht, wat kwetsbaar en klein begon met de 
geboorte van dit bijzondere Kind in een eenvoudige 
stal te Bethlehem met een kribbe als wieg. 
Tegelijkertijd is de kersttijd ook DE tijd waarin de 
ware Liefde ‘geboren’ kan worden in ons eigen 
wezen, in ons eigen hart. Dat we gaan inzien dat 
liefde niet een eigen voorrecht is, maar voor alle 
mensen, voor alle leven op aarde bestemd is. En 
onze aangeboren talenten en begaafdheden 
bedoeld zijn om in dienstbaarheid voor onze 
medemens, de natuur en aarde in te zetten. En….! 
wat een geluk het ons schenkt, wanneer we hierin 
een beetje slagen. 

Besluit ik dan nu met mijn kerstwens: 

Dat wij deze kersttijd aangrijpen, met een nieuw 
jaar in het vizier, om eens extra stil te staan bij de 
boodschap die Kerstmis in zich draagt. Dat de ware 
Liefde ook in ons hart en ziel opnieuw ‘geboren’ 
mag worden. Opdat het unieke dat in jou en mij is, 
in liefde en dienstbaarheid mag uitstromen naar een 
ieder en alles op aarde die dat nodig heeft! 

Zalig kerstfeest en een liefdevol 2016 gewenst! 
Marianne Thie 
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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 12-12 t/m 24-01-
2016 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

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 

zondag 20 december, 4de zondag van Advent 
10.30 uur:  Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas MVR Bennekom 

donderdag 24 december, Kerstavond 
19.00 uur:  woord en communieviering m.m.v. 

kinderkoor EigenWijs 
voorganger: pastor Liesbeth ter Elst 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MOV Bolivia/Solidaridad 

donderdag 24 december, Kerstnacht 
22.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. ARSIS 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MOV Bolivia/Solidaridad 

vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag 
10.30 uur: woord en communieviering m.m.v. 

gemengd koor 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MOV Bolivia/Solidaridad 

zondag 27 december, Heilige Familie 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Tituskoor 

Laudate 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Manege zonder drempels 

donderdag 31 december, Oudjaar 
19.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

dameskoor 
voorgangers: Marianne Thie en Ruud van der 

Linden 

collecte : geen 

zondag 3 januari 2016, Openbaring des Heren 
10.30 uur: woord en communieviering m.m.v. 

een gelegenheidskoor 
voorganger: Riet Kroes 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Willemshoeve 

Een Gelegenheidskoor 
Zondag 3 januari, het feest van de Open-
baring des Heren, wordt de zang zoals vele 
jaren weer verzorgd door een gelegenheids-
koor. Iedereen die graag zingt kan meedoen. 
Er is geen extra repetitie. We zingen in om 
9.45 u en kiezen bekende liederen. 

Nardie Breteler 
 

Nieuwjaarsreceptie 
De Locatieraad MVR nodigt U allen van harte 
uit voor onze Nieuwjaarsreceptie, die wordt 
gehouden op 

zondag 3 januari, 
aansluitend op de viering in onze kerk 

Graag willen wij met U het glas heffen op een 
voorspoedig jaar voor onze geloofs-
gemeenschap. 

zondag 10 januari, Doop van de Heer 
10.30 uur: woord en communieviering m.m.v. 

gemengd koor 
voorganger: pastor Liesbeth ter Elst 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ZOA Vluchtelingen 

zondag 17 januari, 2de zondag door het jaar 
10.00 uur: Oecumenische viering in de 

Brinkstraatkerk m.m.v. ARSIS en 
projectkoor 

voorgangers: pastor Hans Lucassen, ds. Anne 
Verbaan, ds. Jaap Meijer, Peter 
Samwel 

zondag 24 januari, 3de zondag door het jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. schola 
voorganger: pater Hans Koenen 
intenties: Gijs Verkerk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas MVR Bennekom 
 



 

7 
 

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. 

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. 
dec 13 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 
 25 10.30u v. Lammeren 0318 415 479 
jan 03 10.30u Kroes 0318 418 002 
 17 10.30u Schrijver 0318 415 803 
 
Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
dec 13 10.30u De Vocht 0318 413 088 
 25 10.30u Breteler 0317 415 588 
jan 03 10.30u De Groot 0318 417 355 
 17 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 
dec 13 10.30u Baks 0318 418 686 
 25 10.30u Baks 0318 418 686 
jan 03 10.30u Baks 0318 418 686 
 17 10.30u Schlepers 0318 416 304 
 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
dec 13 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 
 20 10.30u van den Akker 0318 415 137 
 25 10.30u Roelofs 0318 420 382 
 27 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
jan 03 10.30u Kroes 0318 418 002 
 10 10.30u van den Akker 0318 415 137 
 17 10.30u  Roelofs 0318 420 382 
 24 10.30u Appelman 0318 414 943 

Mededelingen 
Overleden: 
 4 november 2015, Frans Cotteleer, 75 jaar 
 15 november 2015, Miep Schilte, 98 jaar 
 25 november 2015, Adri Smits, bijna 82 jaar 
Verhuisd: 
 Mevr. Annie Vogelzang, van Diedenweg 24 naar 

Costerweg 75, Pieter Pauw woning 1, 6702AA 
Wageningen, 0317 420 292. 

 fam van der Linden-Peters, van de Emmenhoeve 
naar Lijsterbeslaan 77, 7621CW Bennekom 

Bezoekgroep 
Bent u alleen, komt u niet zo makkelijk meer het 
huis uit of bent u langdurig ziek en u krijgt niet 
zoveel bezoek, dan bestaat de mogelijkheid dat wij 
vanuit onze kerk/onze geloofsgemeenschap u 
bezoeken. Belangrijk is om te weten of u er prijs op 
stelt. 
Net zoals wij het op prijs stellen dat u ziek bent en 
bezoek wilt krijgen van iemand van de bezoekgoep. 
Laat het weten of informeer eens wat het inhoudt. 
Het is jammer dat we achteraf moeten horen dat er 
niemand van de kerk/parochie is geweest omdat 
het niet bekend was. 
U kunt informatie inwinnen bij: 

Marian Bolscher, coördinator bezoekgroep, 
0318 417 237, mgbolscher@hotmail.com. 

Vormsel Bennekom-Wageningen 
In januari zal de jaarlijkse voorbereiding op het 
vormsel voor Bennekom en Wageningen beginnen. 
U kunt uw zoon/dochter opgeven bij Nicole van Rijn 
(zweinstein@online.nl). 
De vormselviering wordt op 12 juni gehouden in 
Wageningen, indien er voldoende deelnemers uit 
Bennekom en Wageningen zijn. Is dit niet het geval, 
dan wordt aangesloten bij de vormselviering in Ede, 
op 5 juni. 
Data en tijdstippen van de bijeenkomsten zullen 
bekend gemaakt worden nadat uw zoon/dochter is 
opgegeven. 

Vormselwerkgroep Bennekom-Wageningen 

In Memoriam 
Mijn hemelse tijd was om, de Hemelse riep “Kom” 
Deze tekst stond op de voorkant van de 
afscheidsviering van Frans Cotteleer. Hij overleed 
op 75 jarige leeftijd in Hospice Berkenstein in 
Veenendaal. 

Hij is op 30 januari 1940 geboren in Nijmegen waar 
hij met zijn vader, moeder ,broers en zussen het 
gezin Cotteleer vormde. Hij was een zeer leergierige 
jongen en kon helemaal opgaan in zijn studie. 
Daarbij voelde hij zich goed. Hij is getrouwd 
geweest met Fransje Cotteleer. Zij overleed in 2012. 
Samen hebben ze meer dan 25 jaar aan de 
Gasthuisbouwing gewoond waar Frans de zorg had 
voor zijn vrouw. Daarnaast was muziek luisteren 
een van zijn grote liefhebberijen. Als je op de 
Gasthuisbouwing kwam zag je overweldigend veel 
cassettebandjes en CD’s. 

mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:zweinstein@online.nl
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Vorig jaar is hij verhuisd naar de Oostbreukelder-
weg waar hij een goede tijd heeft gehad. Hij ging 
daar naar de vieringen waarbij Wytse Laverman 
voorganger was. De bijbel was voor hem een 
belangrijk boek, dat hij meermalen gelezen had. Hij 
vond het heerlijk om hierover te discussiëren. 

De laatste maanden van zijn leven is hij op hospice 
Berkenstein geweest. Een plek waar hij zich zelf kon 
zijn en waar goed voor hem gezorgd werd. Zijn 
uitvaartviering moest kort zijn en blijmoedig. Hij zag 
uit naar het moment van sterven. Nadat hij de 
ziekenzegening had ontvangen werd die wens nog 
sterker. Hij overleed op 4 november, de 
geboortedag van zijn vrouw. 

De lezingen moesten zijn uit Tobit en Hebreeën. Zij 
gingen over liefhebben, vreugde, treuren ver-
heugen en vreugde delen tot in eeuwigheid. De 
“Dance Macabre” van Franz Liszt werd gespeeld bij 
de aanvang van de viering en tijdens de viering 
hebben we geluisterd naar de “Bolero” van Ravel. 
We hebben hem te ruste gelegd bij zijn vrouw 
Fransje en vertrouwen erop dat hij nu de rust 
gevonden heeft waar hij zo naar verlangde. 
 
Op 15 november 2015 is overleden Miep Schilte. Ze 
is 98 jaar geworden. 

Miep was enig kind. Al vroeg werd zij naar de 
kostschool in Brussel gestuurd. Daar heeft ze een 
goede tijd gehad en, zoals ze altijd zei, veel geleerd. 
Bij de bezoeken had ze het altijd over de discipline 
die ze op de kostschool had geleerd. Dat, zoals ze 
zei, was iets wat haar hele leven een rol had 
gespeeld. Ze heeft gewerkt op de Canadese 
ambassade in Brussel en heeft een aantal jaren in 
Canada gewoond. Terug in Nederland heeft ze werk 
gevonden als vertaalster bij Zomer & Koning  in 
Wageningen 

Ze was een wijze vrouw en bleef tot op hoge leeftijd 
boeken lezen in het Engels en Frans. Nadat ze met 
pensioen was heeft ze met haar auto veel gereisd 
en museum bezoeken afgelegd. Ze is op de 
Timanshof komen wonen waar ze altijd zei: “Wat 
bof ik toch dat ik hier woon, ik heb het goed. Ze 
genoot van het uitzicht op de tuin en boerderij 
Boekelo. 

Ze heeft op haar vakantiereizen veel van de wereld 
gezien. Begin dit jaar werd ze ziek, het lopen ging 
moeilijk en vanaf mei woonde ze op de Nudehof. 
Haar 98e verjaardag is nog gevierd met bekenden bij 
hotel Campman. Daarna ging ze zienderogen 
achteruit en is ze overleden in alle rust op zondag 
15 november. Vrijdag 20 november is afscheid van 

haar genomen op de natuurbegraafplaats Heidepol. 
Moge ze nu daar zijn waar ze naar uit heeft gezien. 

Op 19 november overleed Mr. Adri Smits, Adriaan 
Martinus. 

Adri werd op 25 november 1933 geboren in 
Borssele in Zeeland, als 3e in de rij van 6 kinderen. In 
1960 trouwde Adri met Koos. Adri en Koos 
adopteerden 2 kinderen. In 1979 werd Addy, toen 
4½ jaar oud opgehaald uit Indonesië; 3 jaar later 
haalden Adri en Koos Iti-Marije, 3½ jaar oud, op uit 
Nepal. Vanaf het moment dat de kinderen bij hen in 
huis kwamen namen zij de belangrijkste plek in in 
het leven van Adri en Koos. Adri werkte in die tijd 
als officier in militaire dienst, maar toch maakte hij 
tijd voor de kinderen om hen te begeleiden bij het 
naar school gaan. Ook bij de sporten van de 
kinderen was vader Adri vaak hun coach, hun 
stimulans, hun papa. Want dat was Adri; een 
positief ingesteld eerlijk mens naar zijn kinderen en 
zeker ook naar anderen. Ook bij het groter worden 
bleef hij hun steun en toeverlaat, hielp bij het 
huiswerk, begeleidde hen later tijdens de studie en 
gaf vooral goede raad. 

Intussen studeerde Adri rechten en ook als jurist 
heeft hij veel mensen kunnen helpen. Adri had een 
groot gevoel voor rechtvaardigheid, maar zijn 
cliënten kregen van hem ook de raad vooral te 
genieten van het leven. Zo probeerde hij, misschien 
onbewust, te leven zoals Jezus ons heeft 
voorgeleefd. 

In 1976 werd Adri ziek. MS. Een ziekte die hij niet 
zou kunnen overwinnen, mede dank zij allerlei 
complicaties. Maar ook nu weer benaderde hij zijn 
toestand van de positieve kant. Hun huis werd in 
1998 verkocht en een nieuwe aangepaste woning 
werd gebouwd in de grote tuin. Van dit huis heeft 
Adri nog 17 jaar kunnen genieten.  

Ook de geboorte van de kleinkinderen heeft hij mee 
mogen maken. Hij genoot van de 3 jongens van Iti-
Marije en Erwin: Sander, Jasper en Rutger; en van 
Noralie, zijn kleindochter, en Robert: de kindertjes 
van Addy en Gabriëlle. En… de kleintjes genoten van 
opa. Toen het nog lukte ging hij met hen het bos in, 
waar voor kinderen van alles is te vinden. Opa op de 
elektrische rolstoel, de kinderen rennend en om de 
beurt bij opa op de rolstoel. 

Intussen had Adri steeds meer verzorging nodig. Hij 
had één grote wens: thuis blijven tot het einde. 
Dank zij de enorme inzet van Koos, dochter Iti-
Marije en vriendin Verony is dit gelukt. Kosten noch 
moeite werden gespaard, elk hulpmiddel werd  
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aangeschaft om aan de wens van Adri te kunnen 
voldoen. En Adri bleef opgewekt; hij genoot van de 
toegewijde zorg, van de vrolijke stemmen van de 
kleinkinderen, van de bloemen en vogels in de tuin 
en het glaasje wijn `s avonds met Koos. 

De laatste weken waren erg zwaar. Een korte 
ziekenhuisopname kon niet uitblijven, maar daarna 
kwam Adri zo snel mogelijk weer naar huis. Naar 
huis om afscheid te nemen van zijn vertrouwde 
omgeving, van Koos, van zijn kinderen en 
kleinkinderen en van hen die hem zeer na stonden. 

De afscheidsviering vond plaats in de RK. kerk in 
Bennekom op 25 november; precies 82 jaar na zijn 
geboortedag. Velen zullen Adri missen. Adri had 
een rotsvast vertrouwen in zijn God. 

Dat hij ruste in vrede. 

Seniorenochtend op dinsdag 27 oktober 
44 parochianen hadden zich hiervoor aangemeld. 
Voor ons als werkgroep was dit verrassend veel. Wij 
hebben dan ook alle opties bekeken op maandag-
avond 26 oktober hoe ze allemaal een mooie plek 
te geven. Maar waar? De torenzaal was echt te 
klein en ook onverantwoord. De parochiezaal zou 
gebruikt worden voor de lunch. Dus bleef de 
grootste zaal, de kerkzaal, over. Uiteindelijk hebben 
we voor de banken gekozen. Deze werden 
“aangenaam” gemaakt door allerlei gekleurde 
kussens zodat de zit van 10.30-12.00 uur niet te 
vermoeiend zou worden. 
41 mensen hadden hun plaats gevonden in de 
kerkbanken en voorzien van koffie en thee om naar 
Ben Piepers te luisteren. Hij kwam over het leven 
van Vincent van Gogh praten aan de hand van dia’s 
en teksten uit boeken en brieven van van Gogh. Ben 
inspireerde de luisteraars, maar de zon (de echte) 
verbleekte af en toe de dia’s. We hebben het 
scherm op 4 verschillende plekken gezet maar 
telkens kwam de zon de kleuren verbleken. Het 
deerde Ben niet, hij hield iedereen bij de les. Mooi 
is het dan om te horen hoe van Gogh er toe kwam 
om te schilderen, waar hij zijn inspiratie vandaan 
haalde en de strijd die hij geleverd heeft om te 
overleven. 
Voordat we aan de lunch begonnen, met heerlijke 
soep, brood, jus d’orange en koffie hebben we weer 
groepsfoto’s gemaakt van alle aanwezigen. Deze 
zijn op de website te zien. Al met al een geslaagde 
ochtend waarvoor we Ben bedankt hebben maar 
ook de verzorgers voor de lunch en de rijders om 
iedereen op tijd aanwezig te laten zijn. 

Wij gaan op zoek naar een thema/onderwerp voor 
de volgende seniorenochtend in 2016. 
P.S.: de mensen, die niet beschikken over een 
computer krijgen t.z.t. de foto’s aangereikt. 

Werkgroep seniorenpastoraat: Brigit Kaptein, 
Marianne Thie, Mieke de Heij en Marian Bolscher 

Stilte in moderne kunst 

 
Jaarthema: ‘Tussen de Stilte en het Woord’ 

Over stilte kun je lang praten en mooie gedachten 
uiten. Stilte ervaren is van een andere orde. Het is 
ruimte maken voor de monnik in jezelf. Moderne 
kunstenaars hebben stilte én beleving van geluid en 
tijd soms zo vorm gegeven dat ze je verrassen en 
anders laten luisteren en doen verstillen. 
We luisteren naar een kunstwerk om stilte en tijd 
anders dan gewoon te ondergaan. We kijken naar 
een kunstwerk en ondergaan de stilte in het zien. 
De ervaring van stilte is belangrijker dan woorden in 
deze bijeenkomst. Daarom is er slechts kort 
gelegenheid om je beleving uit te wisselen. De 
begeleider zal na afloop beide kunstwerken 
beknopt toelichten en enige informatie op schrift 
meegeven. 

Waar, wanneer: 
- Woensdag 13 januari 2016, 9.30 - 11.30 uur, 

Stationsweg 112, Ede. 
- Woensdag 20 januari 2016, 9.30 - 12.00 uur, 

Bergstraat 17, Wageningen. 

Begeleider: Ben Piepers 

- Woensdag 27 januari 2016 zijn we, van 14.00 
tot 18.00 uur, te gast in klooster Koningsoord 
(Arnhem/Oosterbeek). Daar wonen we een 
deel van de getijden bij en is er tussen de 
vieringen de mogelijkheid voor een gesprek 
met een van de zusters Trappistinnen. Adres: 
Johannahoeveweg 79, 6816 VG Arnhem. 

Aanmelden: Henk Koop, hgjmkoop@ziggo.nl 
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Kort verslag MVR locatieraad 
Advent is begonnen en we bereiden ons langzamer-
hand voor op de kersttijd. Nu zijn de dagen nog 
donker, maar een mooie tijd komt eraan. Een Licht 
is geboren. Een tijd dat we even bij kunnen komen 
van alle gebeurtenissen, een stukje bezinning over 
wat geweest is en wat nog komen gaat. Zoals: 
1. De Titusviering van afgelopen 29 november. Een 
moment waarop onze kerk gastvrij haar deuren 
heeft geopend voor iedereen binnen de Titus 
Brandsma parochie. Zoals u weet is op de vijfde 
zondag maar één viering in één gemeenschap. 
Mede op verzoek van Bennekom is dat roulerend in 
plaats van alleen in Wageningen. En zodoende was 
Bennekom aan de beurt. Een mooie viering met het 
koor Kleurrijk, en een stampvolle kerk. 
2. De Kerkbalans was elk jaar een intensief 
gebeuren met vele lopers die de kerkbalans envelop 
kwamen brengen en later uw toezeggingen weer 
kwamen ophalen. Nico Kamstra heeft jarenlang het 
werk rondom deze kerkbalans georganiseerd. Door 
de centralisatie is het elk jaar steeds moeilijker 
geworden om de juiste gegevens op tijd te krijgen 
om dit voor onze geloofsgemeenschap te organi-
seren. Voor 2016 heeft de locatieraad nood-
gedwongen het besluit moeten nemen om niet 
meer te werken met lopers – als laatste van de 
geloofsgemeenschappen binnen de Titus Brandsma. 
Een besluit dat wij erg betreuren omdat wij geloven 
dat lopers en persoonlijke aandacht nog steeds het 
meeste effect beogen. Anderen hebben daar een 
andere mening over – we zullen zien. In 2016 zult u 
dus de brief voor de Kerkbalans van de Zalige Titus 
Brandsma parochie via de post ontvangen. 
Desondanks hopen wij dat u toch allen uw bijdrage 
blijft overmaken; zonder uw bijdrage wordt het 
steeds moeilijker om onze gemeenschap in stand te 
houden. 
3. Een ander aspect van de verdergaande centrali-
satie is dat de reguliere bankrekening van de MVR 
geloofsgemeenschap is opgeheven. De bankreke-
ning NL74 RABO 0307 0222 50 bestaat niet meer. 
Betalingen voor gebruik van zaaltjes of de kerk e.d. 
of giften en stipendia, moeten worden overgemaakt 
naar bankrekening NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. 
de Zalige Titus Brandsma Parochie (inzake MVR 
Bennekom). Het bankrekeningnummer voor giften 
voor de kerkbalans vanuit de MVR Bennekom 
bestaat nog steeds, dit is bankrekeningnummer 
NL52 RABO 0153 4620 43. 
4. De locatieraad is heel erg blij dat zij een nieuw 
lid mag verwelkomen: Marieke Kok-Willemsen. 
Marieke zal vanaf 1 januari 2016 deel uit gaan 

maken van de locatieraad, als gewoon lid. Heel erg 
hartelijk welkom Marieke, en fijn dat je erbij komt. 
5. Onze zeer fraaie Hemelboom is helaas (nood-
gedwongen) gekapt. Maar wij zullen haar niet in het 
geheel uit het oog verliezen. Iets van haar zal bij ons 
achterblijven, maar daarover later meer… 
6. Aan de verbetering van de HWA (HemelWater-
Afvoer) wordt hard gewerkt in de tuin. Ook zijn er 
offertes binnen voor de HWA op het kerkplein. Dat 
zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn beslag gaan 
krijgen. 
7. De Avond voor Ouders met Jonge gezinnen (van 
afgelopen 29 oktober) had een goede opkomst, 
maar wel weer met de “bekende” gezichten. Het 
was een goede avond met veel inspiratie, nieuwe 
ideeën en oude herinneringen. De locatieraad en 
pastoraatsgroep zullen dit verder uitwerken, ook 
hier hoort u later meer over. 
8. Kom tijdens de Dickensmarkt naar de Oude Kerk, 
daar zingt ons kinderkoor (vrijdagavond om 17.30 
uur). 
9. Op 3 januari a.s. nodigt de MVR locatieraad U 
van harte uit voor onze MVR nieuwjaars-
bijeenkomst in onze kerk. Wij willen dan met U het 
glas heffen voor een voorspoedig jaar voor onze 
geloofsgemeenschap. Deze bijeenkomst is direct na 
de zondagochtendviering. 

De MVR locatieraad 
 
 
 
 
 
 

 
Jezus deelt in de gebrokenheid 

van ons menselijk bestaan: 
“Het licht schijnt in de duisternis” 

Joh. 1, 5 
 

De locatieraad en pastoraatsgroep wensen U: 
 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 
 

 
 
 
  



 

15 
 

Collecte opbrengsten 
Collecteopbrengsten oktober – november 2015 

Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de 
collecte 

18 okt 84,40 139,64 Wereld missie 
zondag 

25 okt 156,57 206,72 Artsen zonder 
Grenzen 

1 nov 105,45 195,06 
Health 

promotors in 
Zuid Afrika 

8 nov - 220,86 Voedselbank 
Ede 

8 nov - 134,55 

Katholieke 
vereniging voor 

Oecumene 
Athanasius en 

Willibrord 
10 nov 

(uitvaart) 63,60   

15 nov 102,80 112,10 

Nationale 
Jongeren 
Collecte 
(bisdom) 

22 nov  157,80 Voedselbank 
Ede 

22 nov  143,63 Caritas MVR 
Bennekom 

Totaal 512,82 1310,36  
 
Hartelijk dank voor uw bijdragen 
Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- 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. 
Adventsactie gelooft in de waarde van relaties en 
kleinschalige 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, 
dat 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 Vluchte-
lingenwerk, Nederland. Vluchtelingenwerk Neder-
land behartigt de belangen van vluchtelingen en 
asielzoekers in Nederland, van binnenkomst t/m 
de integratie in de samenleving; 

- Op 20 december is de collecte bestemd voor 
Caritas, Bennekom; 

- In de vieringen op Kerstavond en op eerste 
Kerstdag collecteren we voor het Bolivia project 
van onze eigen MOV en voor Solidaridad. De 
opbrengst van deze 3 collectes wordt 50/50 over 
deze twee doelen verdeeld; 

- Op 27 december is de 2de collecte bestemd voor 
Manege zonder Drempels. De Manege zonder 
Drempels verzorgt sinds 1986 huifbedrijden voor 
kinderen en volwassenen met Ernstige Meer-
voudige Beperkingen (EMB); 

- Op 3 januari is de collecte voor De Willemshoeve 
in Wageningen. De Willemshoeve biedt dagbeste-
ding aan ouderen met een psychogeriatrisch 
ziektebeeld (licht dementerend), een psychiatrisch 
ziektebeeld, verstandelijke en/of psychogeriatri-
sche beperking; 

- 10 januari collecteren we voor ZOA. ZOA is een 
christelijke hulporganisatie o.a. werkzaam in het 
Midden Oosten. Vanuit Amman in Jordanië 
coördineert ZOA de noodhulp voor Syrische 
vluchtelingen van 11 Nederlandse hulporgani-
saties, verenigd in de Dutch Relief Alliance. De 
noodhulp bereikt bijna 600.000 mensen die de 
burgeroorlog zijn ontvlucht en ontheemd zijn 
geraakt in eigen land of de grens over zijn gevlucht 
naar Jordanië en Libanon. 

- Op 17 januari is de oecumenische viering in de 
Brinkstraatkerk. Het collecte doel voor deze 
viering wordt door de lokale Raad van Kerken 
vastgesteld; 

- Op 24 januari is de collecte bestemd voor Caritas 
van onze eigen geloofsgemeenschap; 

- Op 31 januari is er een parochiebrede Titus viering 
in de kerk in Oosterbeek. 

 
Ik wil deze collectes van harte bij u aanbevelen. 

Arend Jan Nell 
Penningmeester MVR Bennekom 
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Attent op talent 
Een GROOT bedankt Bets Oostrom. 
Je hebt duizendpoten en duizend-
poten… Vanwege verhuizing naar 
Wageningen stopt Bets met haar 
activiteiten in onze locatie. Bets is 
vanaf de opstart van de wijk-
contactpersonen in 1987 zelf 
wijkcontactpersoon geweest. Wat een prestatie! 
Ook van harte bedankt voor je muzikale bijdrage in 
het gemengd en dameskoor, én voor je loopwerk 
voor de kerkbalans én voor het ziekenbezoek. 
Chapeau. Merci. 

Peuter-kleuter werkgroep. Grote dank voor de vele 
“Kom in de kring” knutsels, hartverwarmende 
gebedjes, lieve uitspraken aan de microfoon, 
boeken met een boodschap en het vertrouwde “dag 
vlam, dag boek, dag doos..”. Vele kinderen zullen 
zich dat liedje voor altijd herinneren en met hun 
voet op de grond stampen… Angelique, Irene, 
Bernardine, Iti-Marije, Elke en Alison, namens alle 
ouders en kinderen: een groot bedankt-met-hart-
en-hoofd-en-hand! Fijn om samen verder te gaan in 
de gezinsviering 2.0. 

Gezocht wordt naar iemand die bereid is op te 
treden als reserve opmaker van het NieuwSBlad 
voor de Katholieken in Bennekom; dit is gewenst 
om de continuïteit van ons NieuwSBlad te 
verzekeren. (Informatie bij Jos Jansen, 
redactie@rkkerkbennekom.nl). 

Werkgroep Attent op talent 
(Marian Bolscher, Truus Appelman, 

José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 

Vertrouwen in tijden van krimp in de 
R.K.Kerk 
Op de avond van de 24e november jl waren, 
ondanks het gure herfstweer, ruim 50 mensen van 
binnen en buiten onze lokale geloofsgemeenschap 
in onze kerk bijeengekomen om te luisteren naar 
drs Thijs Caspers, theoloog en leken-dominicaan. 
We hebben hem de vraag voorgelegd: hebben 
huidige geloofsgemeenschappen nog bestaans-
recht? In zijn lezing richtte hij de focus op een 
document  van paus Franciscus, om daarin te laten 
zien dat er alle reden is om vertrouwen te hebben 
in tijden van krimp in de rooms-katholieke kerk. 
Van Caspers’ lezing en de daarop gevolgde samen-
spraak met de aanwezigen hopen wij u binnenkort 
een uitvoerig verslag  te kunnen aanbieden. Nu een 
korte beschouwing. 

Thijs Caspers is werkzaam aan Tilburg University 
waar hij participeert in het onderzoek ‘De 
katholieke traditie opnieuw als levende kracht’. Het 
is op 24 november 2015 precies twee jaar geleden 
dat op 24 november 2013 het eerste geheel door 
paus Franciscus geschreven document van omvang 
verscheen: de apostolische exhortatie (pauselijke 
aansporing) ‘Evangelii gaudium’, de vreugde van het 
evangelie. In scherpe en klare taal bespreekt 
Franciscus actuele onderwerpen die de kerk in de 
wereld van vandaag aangaan. Aandacht trokken 
vooreerst scherpe passages over de geur van 
schapen en de kerk van de straat: “Ik (Franciscus) 
geef de voorkeur aan een kerk die gekneusd, 
gewond en vuil is, omdat zij langs de straten is 
uitgetrokken, boven een kerk die ziek is, omdat zij 
gesloten is en uit gemakzucht vastklampt aan eigen 
zekerheden.” In deze kerk van de straat dienen de 
herders de geur van hun schapen te hebben en 
voorop te gaan in het wijzen van de weg. Op andere 
momenten echter staan zij te midden van de kudde 
en volgen zij, omdat de kudde “zelf een eigen 
speurzin heeft om nieuwe wegen te vinden”. 

Deze woorden vinden bij ons veel weerklank. We 
klampen er ons aan vast omdat  ze ons doen voelen 
dat het evangelie een boodschap is van grote 
vreugde die aan heel de kerk een nieuwe 
evangelische fase vol vuur en dynamiek bieden, ons 
bemoedigen en richting geven. Ze dagen ons ook uit 
nieuwe vormen te geven aan onze missionaire 
zending.  

Aan het einde van zijn lezing wees Caspers op het 
boek van de hoogleraar Publieke Theologie aan de 
Universiteit van Tilburg, Erik Borgman: ‘Waar blijft 
de kerk, gedachten over opbouw in tijden van 
afbraak’. Reden aan dit handzame boekje alle 
aandacht te geven. 

Namens de werkgroep ‘Laatste dinsdag van 
november’: Timo Harmen, Riet Kroes, Truus 
Appelman, Frans Breteler, 

Timo Harmsen, 30 november 2013 
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 ____________________________ KERK EN SAMENLEVING _____________________________  
 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandag 9 november: Er zijn zo’n 32 mensen 
vanavond. Na het gedicht van Annie M.G. Schmidt: 
“de notaris, die zo huilde”, begon kandidaat- notaris 
mevr. Kika IJsselmuiden-Lamers de nieuwe ont-
wikkelingen in het werkgebied van de notaris toe te 
lichten, met name op het gebied van het levens-
testament en van erfrecht. Ze werkt parttime bij het 
kantoor van Van Putten en Van Apeldoorn. Nu er 
ongeveer 260.000 dementerende mensen zijn in 
ons land heeft Den Haag bedacht dat er zoiets als 
een levenstestament kan worden gemaakt. Het is 
een ander testament dan een “gewoon testament”. 
Het is niet alleen geschreven voor “na je dood”, 
maar voor de situatie dat je tijdens het leven 
onverhoopt niet meer compos mentis bent, niet 
meer wilsbekwaam. Je leeft, maar mag en kan niet 
meer zelf beslissen. Die beslissing gaat trouwens 
niet over één nacht ijs, daar is een protocol voor. Er 
wordt gedegen onderzoek gedaan dat vooraf pleegt 
te gaan aan het oordeel “wilsonbekwaam”. De 
oproep van kandidaat notaris Kika is: “Maak een 
levenstestament, dat u samen met de notaris 
opmaakt voordat u wilsonbekwaam wordt”, het-
geen overigens ook na een ongeluk bij jongere 
mensen kan voorkomen. Als je niet op voorhand 
regelt is het, als iets ernstigs zich voordoet, daarna 
onmogelijk, te laat. Handgeschreven papieren uit de 
bureaulade of: “een boodschap op een bierviltje” 
worden sowieso niet meer geaccepteerd, zeker niet 
door banken. En voor andere zaken gelden deze 
handgeschreven wilsbeschikkingen ook vaak niet. 
Neem dan ook een volmacht voor de door u 
gekozen vertrouwenspersoon op in uw levens-
testament, naast allerlei andere zaken, die u alleen 
van tevoren kunt vastleggen. Banken en allerlei 
andere instanties willen een notariële volmacht. 
Bespreek eerst rustig alle mogelijkheden van dit 
levenstestament met uw notaris en maak het zo 

breed mogelijk, anders moet u steeds terug om 
weer iets te regelen en kost het u elke keer geld 
i.p.v. een keer. Denk dan bijv. aan het regelen van 
bankzaken, verkoop van de woning waar u dan zit 
en regel ook wie dit geld krijgt, opheffen van 
huwelijkse voorwaarden, schenken etc. Er is zelfs 
eens per maand een gratis spreekuur bij de notaris, 
maar wel van tevoren bellen om die gratis afspraak 
te maken voor het inloopspreekuur, neem dan in 
ieder geval uw laatste aangifte van de inkomsten-
belasting mee; u krijgt zo’n half uur de tijd om 
vragen te stellen. Voor Bennekom is er een speciale 
vrouwelijke notaris, gespecialiseerd in familierecht, 
dat is op dit moment Liesbeth van de Brink 
Baggerman. U kunt naar haar vragen bij het kantoor 
van Van Puttenen Van Apeldoorn. Maar u kunt ook 
bij anderen terecht. Wacht niet, want er is veel 
veranderd in de afgelopen paar jaren. Het kan 
voorkomen, dat bij overlijden van de gezonde 
partner de zorgkosten voor de wilsonbekwame 
partner uit de opbrengst van de verkoop van uw 
huis moet worden opgebracht. Regel de dingen dus 
tevoren, zoals u het zou willen; binnen de mogelijk-
heden natuurlijk. 
Maandag 30 november Sinterklaasviering. We 
nemen allemaal een cadeautje mee; zo kunnen we 
allemaal een presentje grabbelen. Dinie Assink 
komt speciaal vanuit Haaksbergen naar Bennekom 
om gezellig mee te doen en voor ons de 
sinterklaasliedjes op de piano te begeleiden. We 
doen bingo aan de hand van een verhaal over de 
historie van ons vrouwengilde, waar vooral veel 
cijfers in voorkomen, want anders komen onze 
bingo-formulieren niet vol. De winnaars krijgen een 
prijs, dus dat is goed opletten. 

De bingo-cijfers vliegen om je oren 
Spits dan je oren, om goed te horen. 
Géén gepraat tussendoor 
Want dan gaat je buurvrouw de mist in hoor! 
Rode wangen 
Tussendoor Sinterklaas gezangen 
Lekker snoepen  
En het eerste “Bingo” roepen, 
Dan ben jij de winnaar 
En is het spel klaar. 

Wat er komen gaat. 
Maandag 21 december: Kerstavond. Let op, we 
zitten in Villa Erica, vlakbij onze kerk, maar iets de 
Heelsumseweg oplopen, aan dezelfde kant als onze 
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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. En de rest is een 
verrassing. Dit alles door de dames van wijk 3 (Toos 
Teunissen) aangeboden. 
Maandag 4 januari 2016: Nieuwjaars-Middag. Let 
op dames, we hebben koffie en thee om 13.30 uur 
en we beginnen om 14.00 uur want dan komt de 
heer Van Ingen ons vertellen over: “de Langbroeker 
wetering en de kastelen, landschappen en mensen 
die erbij horen”. 
Maandag 18 januari: Bridge drive ten bate van 
Melania. Contact personen zijn Marialda Kuin, tel: 
0611 264 913, en Ine Nelissen, tel: 0318 413 455. 
Aanvang 19.30 uur in de Parochie- en Torenzaal. 
Maandag 1 februari: is onze creatieve middag. 
Koffie en thee vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. 
Lia, Toos en Marian gaan iets leuks met ons maken. 

Wilt u eens op onze site kijken: 
www.rkkerkbennekom.nl/mvrgemeenschap/kvg 

Wij wensen u Zalige Kerstdagen en een Gelukkig 
2016. Namens het bestuur, 

Gea Kleipool, voorzitter 

Bridgedrive ten bate van Melania 
(herhaling) 

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 

Kerstpakkettenactie uitgeprocedeerde 
vluchtelingen 
In Wageningen e.o. staan 17 alleenstaanden en 5 
gezinnen met kinderen op straat zonder verdere 
middelen van bestaan. Deze mensen -asielzoekers 
met ieder een complex verhaal- kunnen geen 
aanspraak maken op opvang door de overheid 
doordat ze afgewezen zijn voor een verblijfs-
vergunning. Ze wachten op afhandeling van hun 
procedure of bereiden zich voor op terugkeer naar 
hun land van herkomst. 
Om te voorkomen dat zij in deze periode op straat 
zwerven biedt stichting Vluchteling Onder Dak 
(VOD) in de regio Wageningen op bescheiden wijze 
praktische, emotionele en juridische hulp en zo 
mogelijk onderdak en leefgeld. Samen met de cliënt 
wordt gewerkt aan een toekomstperspectief in 
Nederland of elders. Het vinden van oplossingen is 
soms een jarenlang traject, maar niet tevergeefs; in 
de afgelopen drie jaar kregen 17 van de cliënten 
alsnog een verblijfsvergunning en zijn meerdere 
cliënten begeleid bij hun terugkeer. 
Het is ontzettend moeilijk om hoop te houden in 
een situatie van grote onzekerheid waarin het lijkt 
alsof je niet gezien wordt als mens. Om in deze 
donkere dagen toch een klein lichtpuntje te 
brengen wordt er rond kerst een bijeenkomst 
georganiseerd voor de cliënten waarbij kerst-
pakketten worden uitgedeeld met eerste levens-
behoeften. 
U kunt helpen door een gift over te maken op 
rekeningnummer NL82 INGB 0007 5346 68 t.n.v. 
Fonds Vluchteling Onder Dak. De opbrengsten 
worden gebruikt om het kerstpakket samen te 
stellen. Wat rest gaat naar de reguliere werkzaam-
heden van de VOD. Alle bijdragen zijn dus van harte 
welkom! 

Stichting Vluchteling Onder Dak, 0317 450 140, 
info@vodwageningen.nl, www.vodwageningen.nl 

 

 
 

http://www.rkkerkbennekom.nl/mvrgemeenschap/kvg
http://www.melania.nl
mailto:a.kuin80@upcmail.nl
mailto:inenelissen@chello.nl
mailto:info@vodwageningen.nl
http://www.vodwageningen.nl
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Hulp aan Bolivia 
helpt! 
Dit prijkte als titel boven 
de flyer die wij op 
30 november 2014 uit-
reikten aan de vele 
belangstellenden die onze 
informatiebijeenkomst bij-
woonden. Hans Egberts, die namens MOV-
Bennekom onze projecten in Bolivia bezocht, liet 
duidelijk zien hoe de al meer dan twintig jaar 
durende samenwerking met ENDA in Bolivia tot 
fraaie resultaten heeft geleid. Het werk van ENDA 
richt zich vooral op de opvang van kwetsbare 
jongeren die, gevlucht voor huiselijk geweld en 
misbruik, op straat leven. 
In het voorbije jaar is door onze MOV veel steun 
verleend aan Casa Minka in El Alto, waar gevluchte 
meisjes en jonge vrouwen heel goed worden 
begeleid door een professioneel team. De meisjes, 
opgegroeid in marginale omstandigheden, krijgen 
medische zorg, leren gedragsnormen en aanpassing 
aan de maatschappij. Zij worden gestimuleerd weer 
naar school te gaan en om ze een kans te geven op 
een plaats in de arbeidsmarkt kunnen ze meedoen 
aan een opleiding in de eigen handwerkplaats of 
bakkerij. ENDA beschikt over onvoldoende 
financiële middelen om alle benodigde hulp-
middelen voor die opleiding aan te schaffen. 
Daarom hebben wij in eerdere jaren geld ter 
beschikking gesteld om naai- en brei-apparatuur 
voor de handwerkplaats te kopen en in dit jaar 
werd voor de bakkerij de aanschaf van een oven 
mogelijk gemaakt. Hiervoor is onlangs € 5000 over-
gemaakt. De plannen voor de bakkerij zijn groots 
opgezet en men beoogt voorzichtig een klein 
bedrijfje op te zetten met verkoop buiten de deur. 
Alles moet worden gerund door meisjes en jonge 
vrouwen. Er is een uitgebreid opleidingsprogramma 
opgesteld, waarbij professionele hulp kan worden 
ingezet. Om deze plannen tot een succes te maken 
blijven onze bijdragen nodig. Dat de leiding in Casa 
Minka in goede handen is wordt bevestigd door de 
prijs voor humanitaire rechten, die in het begin van 
dit jaar door de Franse ambassade in Bolivia is 
toegekend aan Patricia Beltran, de directrice van 
Casa Minka. 
Uw bijdragen zijn in betrouwbare handen en komen 
volledig ten goede aan de jongeren die in El Alto 
worden opgevangen. 

 
 

Wageningen, 22 oktober 2015 

Met hartelijke groet, namens de groep 
voor Missie, Ontwikkeling en Vrede, 

Nelly Beerepoot-Commandeur 
 

Wilt u meer weten over het project? Wij 
zijn altijd bereid u meer informatie te 

geven. Uw giften zijn welkom op rek.nr. 
NL11 RABO 0307 0604 38, 

t.n.v. RK Parochie zTB, inzake Bolivia 
 

Wereldmaaltijd 
Op vrijdag 16 oktober 2015 werd er in de R.K.Kerk 
een wereldmaaltijd georganiseerd. De opkomst was 
buiten verwachting: 38 Mensen uit verschillende 
kerken waren aanwezig. Hetty Lamerus uit Ede 
hield een boeiend verhaal over haar werk bij de 
voedselbank Ede. Het was verrassend om van de 
koks te horen dat er voor € 2,50 een drie gangen 
menu samengesteld kan worden. Het was erg lekker 
zo werd geconstateerd. Na afloop heeft de collecte 
€ 305 opgebracht die Hetty mee kon nemen voor 
het goede doel. Het was een geanimeerde avond 
waar mensen uit Bennekom elkaar beter hebben 
leren kennen. Zeker voor herhaling vatbaar. 
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 __________________________________ FORUM ___________________________________  
 

Ecclesia semper reformanda II 
Omdat ik in mijn vorige artikel 1) refereerde aan de 
bisschoppensynode 2) die toen nog aan de gang 
was, moet ik, nu de synode beëindigd is en de 
resultaten daarvan bekend, daarop wel terug-
komen. Ik noemde in mijn artikel twee kwesties, – 
mogen gescheiden hertrouwden en homoseksuele 
gelovigen met een intieme relatie de communie 
ontvangen? – die als heikel te boek stonden en 
voorwerp waren van hevige meningsverschillen 
onder de bisschoppen en dringend om een 
oplossing vroegen. 

En is die oplossing er nu? Want, ook al waren de 
synode-bisschoppen in staat in de ‘relatio finale’ – 
het slotrelaas 3) – van de bisschoppensynode over 
de heikele kwesties een twee/derde meerderheids-
standpunt te formuleren – wat op zich zelf al de 
Belgische Kardinaal Danneels de verheugde opmer-
king deed maken dat de bisschoppen in ieder geval 
naar elkaar geluisterd hadden –, veranderd is er 
niets. Gaat paus Franciscus daarvoor zorgen? Het is 
immers de paus die, om de eenheid in de Kerk te 
bewaren, het laatste woord heeft! En die stelt in 
zijn pauselijke vermaning ‘De vreugde van het 
Evangelie’ in alles de barmhartigheid voorop. En 
bovendien, met name ten aanzien van homoseksu-
elen heeft paus Franciscus al laten blijken dat hij 
daar anders in staat dan zijn voorgangers in het 
pausambt. “Als iemand homoseksueel is en hij op 
zoek is naar God en van goede wil, wie ben ik dan 
om te oordelen?” 4) Zo ook willen wij niet oordelen 
over liefdevol samenlevende homoseksuele 
mannen of vrouwen. Laat staan dat we ze zouden 
veroordelen. 

Ten aanzien van de kwestie van hertrouwde 
gescheidenen: Franciscus heeft het voor de rooms-
katholieken procedureel gemakkelijker gemaakt om 
na een burgerlijke scheiding ook voor de kerk uit 
elkaar te gaan. Dat is al een hele stap na 
driehonderd jaar van kerkelijke regels over 
scheiding. 5) Let wel: het huwelijk is een sacrament 
en blijft onontbindbaar. Van hertrouwen kan alleen 
sprake zijn als het eerdere huwelijk ongeldig is 
verklaard: als er feiten en omstandigheden 
aangetoond kunnen worden waardoor het huwelijk 
nooit gesloten had mogen worden. Daarover 
moeten twee kerkelijke tribunalen oordelen. “Paus 
Franciscus heeft nu besloten dat een uitspraak van 

één tribunaal voldoende is om een huwelijk 
ongeldig te verklaren. Daarnaast komt er een 
spoedprocedure: als de ex-partners het met elkaar 
eens zijn, kan een bisschop het besluit nemen.” 6) 

Dit zou in de pastorale praktijk een stap vooruit 
kunnen betekenen. Er hangt dan wel veel van de 
bisschop af. Dat een bisschop daarover zou kunnen 
oordelen, was in de aan de synode voorafgaande 
besprekingen een moeilijk punt. Een doorsnee 
bisschop zou daarvoor niet voldoende specialis-
tische kennis en ervaring hebben. Toch heeft de 
paus nu toch de regels veranderd. 

In de paragrafen 84, 85 en 86 over de pastorale 
omgang met katholieken die na een echtscheiding 
een nieuw burgerlijk huwelijk zijn aangegaan, zegt 
het slotrelaas in § 84 dat deze gelovigen niet als 
geëxcommuniceerden mogen worden behandeld en 
zoveel mogelijk bij het kerkelijk leven betrokken 
moeten worden. 

§ 85 zegt onder meer dat er een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen degenen die hun mislukte 
huwelijk aan zichzelf hebben te danken en degenen 
die door de partner verlaten zijn. 

En § 86 wijst op de wenselijkheid dat een pastor 
deze mensen begeleidt in een gewetensonderzoek 
zodat een goed oordeel geveld kan worden over 
datgene wat “de mogelijkheid van een volledigere 
deelname aan het leven van de Kerk verhindert”. 

De synode spreekt in § 76 niet over homoseksuelen, 
maar over “personen met homoseksuele 
neigingen”. En voorts wordt in deze paragraaf elke 
vorm van “onrechtvaardige discriminatie” van deze 
personen veroordeeld. Speciale pastorale aandacht 
moet er zijn voor gezinnen waarbinnen “homo-
seksuele neigingen” aanwezig zijn. 

En verder: “Er bestaan absoluut geen gronden op 
basis waarvan homoseksuele partnerschappen op 
welke wijze dan ook gelijk of zelfs op afstand 
analoog zijn aan Gods plan voor huwelijk en gezin. 
Het huwelijk is heilig, terwijl homoseksuele 
handelingen tegen de morele natuurwet indruisen. 
Zij komen niet voort uit een authentieke affectieve 
en seksuele complementariteit. Onder geen enkele 
omstandigheid kunnen zij worden goedgekeurd.” 

Hoewel in deze formulering enige pastorale 
toenadering kan worden bespeurd kan toch niet 
anders geconcludeerd worden dan dat in de 
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hiervoor genoemde paragrafen het traditionele 
standpunt van de Kerk over de seksuele moraal 
onverkort blijft weerspiegelen. Deze is, behalve op 
de Schrift, gefundeerd in de natuurwet. De 
natuurwet staat volgens de katholieke leer voor de 
gedachte dat er een onveranderlijke wet is die 
vastligt in de natuur van de mens. En volgens de 
natuurwet is seks uitsluitend gericht op de 
voortplanting. Seksuele gemeenschap moet dus 
open staan voor bevruchting en nieuw leven. 
Daarom is de kerk tegenstander van homoseksuele 
handelingen, maar ook tegen masturbatie, 
anticonceptie en seks voor het huwelijk en 
ongehuwd samenwonen. 

Afgezien van de vraag of er wel een natuurwet 
bestaat en zo ja, wat die dan inhoudt, bestaan er 
ook modernere benaderingen dan in de vorige 
alinea weergegeven. 7) Wat anticonceptie betreft 
stelde in het begin van de 60-er jaren van de vorige 
eeuw Mgr Bekkers, bisschop van ’s Hertogenbosch 
al dat het niet waar is dat het gebruik van 
voorbehoedmiddelen tegen Gods bedoelingen is. 
Hij zei het niet zo expliciet, maar wel dat het 
gebruik er van bij uitsluiting aan de echtelieden zelf 
moet worden overgelaten. Daarmee bevrijdde hij 
vele jonge echtparen van een knellend en kwellend 
gewetensconflict in situaties waarin zij oordeelden 
dat hun gezinnen qua omvang voltooid waren. 

Feit is dat de kerk in al die jaren tot op de dag van 
vandaag haar visie op seksualiteit en haar seksuele 
moraal strikt heeft gehandhaafd – denk bijvoor-
beeld aan haar verbod op het gebruik van 
condooms ter voorkoming van HIV besmetting. Met 
een genuanceerdere opstelling in alle aspecten van 
de seksuele moraal zou de kerk haar gelovigen 
hebben kunnen leren op eigen oordeel en met 
meer verantwoording met de belangrijke levens-
vragen om te gaan en zich in belangrijke mate 
hebben kunnen behoeden voor het ‘stemmen met 
de voeten’ dat zij nu van haar gelovigen heeft 
ervaren. 

Wellicht dat we de ‘verloren’ zielen weer terug 
kunnen winnen als we van de zuidelijke landen 
leren naast de wet te leven. Wat we in feite wel al 
doen, maar dan in volle gemoedsrust. 

Timo Harmsen, 24 november 2015 
 
1) “Ecclesia semper reformanda est”,  NieuwSBlad voor de katholieken 

in Bennekom, herfst 2015. 
2) Bisschoppensynode over “de roeping en de zending van het gezin in 

de kerk en de huidige wereld”. Ter lezing aanbevolen: 
www.rkkerkmeppel.nl/synode2015.html 

3)  www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=3398 
4) In het vliegtuig op de terugweg uit Brazilië, waar hij de Wereld-

jongerendagen heeft bezocht; juli 2013. 

5) www.katholiek.nl 
6) www.katholiek.nl 
7) Zie bijvoorbeeld “Homo’s en de Rooms Katholieke Kerk” op 

www.epubonline.nl/?p=1531 

 
 
 
De geboortevoorstellingen van Jezus in 
de beeldende kunst 

Expositie in de kerk 
De viering van Jezus geboorte is vrij laat begonnen: 
meer dan anderhalve eeuw waren er geen aan-
wijzingen in die richting. In het begin van de derde 
eeuw doken er in de Romeinse catacomben de 
eerste beeltenissen van de Drie Koningen op. Het 
Joodse verbod op afbeeldingen heeft ook in de 
christenheid nog een paar eeuwen doorgewerkt. In 
het begin van de derde eeuw zijn er in het hele 
Romeinse Rijk christelijke voorstellingen, waar-
onder ook de geboorte van Jezus. 
Na dood en opstanding van Jezus was het een tijdje 
stil. Daarna begonnen de eerste boeken over Jezus 
te verschijnen. Dat ging zo door tot in de 
middeleeuwen en de Renaissance. Die boeken zijn 
echter niet allemaal in de Bijbel opgenomen. De 
Kerk heeft namelijk een selectie gemaakt uit vooral 
de oudste geschriften en de rest apocrief (on-echt) 
verklaard. Maar het waren juist de kunstenaars die 
zich lieten inspireren door die boeken. Van de 
derde eeuw tot in de twintigste hebben kunste-
naars een spoor van schoonheid getrokken door 
West Europa. 
Wat we hier mijns inziens zien gebeuren is de 
ontwikkeling van de relatie tussen het Goddelijke 
en het Menselijke. Je zou dit het liturgisch klimaat 
kunnen noemen. Aanvankelijk is dat klimaat kil en 
ruw. Denk maar aan de koude stenen van 
Stonehenge en Rome. We zien echter een 
wonderbaarlijke ontwikkeling van de kille stenen 
van Stonehenge en de kilheid van de catacomben 
naar de warmte van de kunst Wie het tenminste 
zien wil. We zien dat in de literatuur, de 
schilderkunst, de muziek, beeldhouwkunst, toneel, 
... Wie in grote lijnen de ontwikkeling van West 
Europa ziet, ziet een ontwikkeling overigens die 
buiten Europa zich niet heeft voltrokken. 
Er is in West Europa een groei van kil naar warm en 
van hard naar zacht. Er zou immers een Kind 
geboren worden. En in de kunsten werd zo de 
pelgrimstocht der mensheid zichtbaar. 

Koos van der Zalm 

http://www.rkkerkmeppel.nl/synode2015.html
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=3398
http://www.katholiek.nl
http://www.katholiek.nl
http://www.epubonline.nl/?p=1531
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Opkomen voor een klasgenoot 
“Mauro heeft het hart op de goede plaats, dat 
stemt me gerust.” Alberto vertelde over zijn zoon, 
tien jaar oud. In zijn gammele Renault reed hij ons 
naar huis. We kwamen terug van een activiteit van 
het orkest waar zijn en onze dochter aan 
deelnemen. Mauro zit op dezelfde school als mijn 
dochter, maar dan een klas lager. 
Alberto ging verder: “Ze hebben sinds dit jaar geloof 
ik, misschien vorig jaar al, een nieuw klasgenootje 
dat heel ziek geweest is. Hij had een auto-
immuunziekte, in elk geval iets ernstigs en iets 
zeldzaams. En kinderen zijn wreed. Dat jochie wordt 
door de hele klas gemeden. Ze zeggen dat als hij je 
aanraakt, dat je dan besmet wordt. Er is door de 
directrice al over gesproken met de kinderen, maar 
het helpt niet erg.” 
Ik wist meteen over wie Alberto het had: David. 
Vroeger zat hij bij mijn dochter in de klas, maar 
door zijn ziekte heeft hij een jaar verloren. David 
was werkelijk heel ziek. Een poosje was hij helemaal 

opgezet van de medicijnen, afzichtelijk om te zien. 
Hij kwam toen bijna niet buiten, maar iets van het 
beeld dat hij toen opriep, blijft hem misschien toch 
achtervolgen. Hij ziet er nu weer heel gewoon uit, is 
zelfs een knap jongetje, maar zijn klasgenoten 
mogen hem niet. 
“Wat ik mooi vind van Mauro,” zei Alberto, “is dat 
hij innerlijk protesteert tegen de manier waarop die 
jongen behandeld wordt. Hij vindt het onrecht-
vaardig. Laatst moesten ze lootjes trekken voor het 
een of ander, iedereen moest een kleine verrassing 
voorbereiden voor degene die hij trok, en Mauro 
wist het zo te regelen dat hij die jongen kreeg. Hij 
heeft iets moois voor hem klaargemaakt.” 
Een vader die trots is op zijn zoon, en ik die op mijn 
beurt getroffen word door de opmerkingsgave van 
de vader. 

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

 

 

 _________________________________ REDACTIE __________________________________  

 
 

Agenda Nieuw S Blad Bennekom voor2016 
 

nummer bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 
zondag 

redactie- 
vergadering 

dinsdag 

binden 
woensdag 

Veertigdagentijd za 30 jan t/m vr 18 mrt 17 jan 19 jan 27 jan 
Pasen za 19 mrt t/m vr 29 apr 6 mrt 8 mrt 16 mrt 
Hemelvaart en 
Pinksteren 

za 30 apr t/m vr 3 jun 17 apr 19 apr 27 apr 

nader te bepalen za 4 jun t/m vr 8 jul 22 mei 24 mei 1 juni 
Zomer za 9 jul t/m vr 2 sep 26 jun 28 jun 6 juli 
Seizoenstart za 3 sep t/m vr 21 okt 21 aug 23 aug 31 aug 
Herfst za 22 okt t/m vr 9 dec 9 okt 11 okt 19 okt 
Kerstmis 2016 za 10 dec t/m vr ? jan 27 nov 29 nov 7 dec 

 
Voor TitusBreed zijn de inleverdata 4 dagen vroeger, dus op woensdagen. 

 
 
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Veertigdagentijd) tot zondag 17 januari; voor TitusBreed 

tot 13 januari. 
e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Klaas Postma; tel: 0318 415 813; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl 
 

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl;
mailto: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), 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 

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



