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NIEUW  BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 

61ste jaargang maart 2016   ______________________________________________________________________________________   

 
SAMEN OP WEG NAAR PASEN 

Op het moment dat ik dit stukje voor in het NieuwSBlad aan het schrijven ben, is het dikke dinsdag, de laatste dag van het carnaval. Nog even helemaal uit je ‘dak’ gaan voordat morgen de vastentijd begint. Ik houd het klein, heb wat lekkers voor bij de koffie gehaald. In Bennekom is er weinig van carnaval te merken, maar in het zuiden van het land wordt het nog steeds uitbundig gevierd. 
Met Aswoensdag, begint de vasten tijd. Een tijd om ons te bezinnen. Even bij jezelf stil te staan. Een periode waarin we ons voor kunnen bereiden op het grootste kerkelijke feest van het jaar, Pasen! Velen hebben misschien dat gevoel bij het Kerstfeest. Toch is Pasen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. 
Bij elk feest wat je wilt gaan vieren of dat nu een verjaardag, bruiloft of andere feestelijke gebeurte-nis is, moet je deze altijd goed voorbereiden om het te laten slagen. Zo ook het feest van Pasen. In de katholieke kerk doen we dat met de veertigdagen tijd. Je (weer) wenden tot God en je afwenden van alles wat je van God afhoudt. 
Nu leven we allemaal in een snelle tijd. Ik hoor het regelmatig om mij heen dat mensen tegen elkaar zeggen. Weer een week, weekend of een maand voorbij. Voor je het weet is het weer voorjaar. Wanneer je met iemand af wil spreken komt de agenda erbij, die vol staat met afspraken. En soms is het een heel gepuzzel om nog ergens een gaatje te vinden in de afsprakenbrij. Menig agenda staat té vol. 
Hoe kunnen we ons dan goed voorbereiden op dat grote mooie feest van Pasen. Daarvoor hebben we 

ruimte in onszelf nodig om straks Pasen goed te kunnen vieren. Pasen is geen eenvoudig maar een bijzonder mooi feest. 
Vroeger werd er in de vastentijd echt gevast, er kwam geen vlees op tafel met Aswoensdag, de vrijdagen en de Goede Vrijdag. Je mocht niet snoepen. Als kind moest het snoep in het vasten-trommeltje en daar mocht je zondags iets uit halen en opeten. 
De vastentijd is een mooie tijd om even stil te staan bij ons leven. In deze moderne tijd kunnen we ook modern ‘vasten’. Door er bewust voor te kiezen om bijvoorbeeld minder met je mobiele telefoon bezig te zijn of deze gewoon uit te zetten en weg te leggen, of minder televisie te kijken of minder tijd achter de computer door te brengen. En de vrijgekomen tijd, of sowieso meer tijd, aan elkaar te besteden, er meer voor elkaar te zijn. Dan komen we dicht bij het leven van degene waar het feest van Pasen om gaat. 
Met Palmzondag gedenken wij zijn intocht in Jeruzalem, op Witte Donderdag het laatste avond-maal, op Goede Vrijdag zijn lijden en sterven aan het kruis, dan komt Stille Zaterdag met de Paas-wake. De Paaswake is één van de oudste onder-delen van de christelijke paasviering. Al in de vroege christelijke Kerk brachten gelovigen de paasnacht wakend door ter ere van de Heer. Zelf ga ik graag naar deze viering toe, de wijding van het Licht, de zegening van het water en het hernieuwen van de doopbeloften, vind ik prachtige rituelen. 
Pasen is niet eenvoudig, maar is een bijzonder mooi feest. Na een donkere tijd van lijden en dood is er Licht. Zijn licht overstemd de duisternis, Hij leeft. Jezus is opgestaan uit de dood en geeft ook ons eeuwig leven. Zo wil God ons laten zien, wanneer er mooie tijden en donkere tijden zijn in ons leven, er licht zal zijn aan de horizon en een eeuwig leven voor alle mensen. Met deze mooie gedachte sluit ik af. 
Ik wens u allen een goede voorbereidingstijd en alvast een Zalig Pasen en fijne dagen toe! Marianne Thie 
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Agenda mrt 16 klimaatakkoord kerkheem  20 palmpasen viering  20 stabat mater van joseph rheinberger  22 mvr locatieraad  24 witte donderdag maaltijd  25 goede vrijdag bloemenhulde apr 5 seniorenpastoraat  9 kledinginzameling mensen in nood  17 eerste communie viering  26 mvr locatieraad  

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 ________________________________ 
 

Paasattenties Paasattenties kunnen vanaf Palmzondag 20 maart worden ingeleverd in de manden achter in de kerk of bij de parochiewacht; liever niet op Witte Donderdag mee naar de viering in Ede nemen. De bezoekgroep zal er mooie attenties van maken en de wijkcontactpersonen zullen deze bezorgen. 
Palmpasen viering 2016 op 20 Maart Op zondag 20 maart is het Palmpasen. Dit jaar willen we dat vieren met het gehele gezin samen in de kerk. De viering start om half 11 op de parkeerplaats voor de kerk. Hierna gaan we gezamenlijk naar binnen. Omdat we dit jaar geen Palmpasen stokken gaan maken tijdens de viering, mogen alle kinderen hun zelfgemaakte Palmpasenstok meenemen. Dus als je op school of thuis een mooi versierde Palmpasenstok hebt gemaakt, neem hem mee naar de kerk (verzamelen kwart over tien). De viering wordt afgesloten met een mooie processie waarin we de Palmpasenstok aan iedereen kunnen laten zien. Bij goed weer gaan we naar buiten en sluiten we de viering gezamenlijk af op de parkeerplaats voor de kerk. Werkgroep gezinsviering 
Witte Donderdag maaltijd Op donderdag 24 maart is er in de parochiezaal een witte donderdag maaltijd. U bent welkom om 17.00 uur. Na de maaltijd gaan we naar de kerk en zal het altaar in alle rust worden ontruimd. U dient zich voor de maaltijd wel aan te melden bij n.oegema@online.nl of truusapp@xs4all.nl. U bent allen van harte welkom. De avondviering is om 19.00 uur in de Anthonius kerk te Ede. De voorbereidingscommissie 
Goede Vrijdag (15.00 uur) Goede Vrijdag is een bijzondere dag, tussen Palmpasen en Pasen. Maar wat gebeurde er precies? En waarom denken we daar nu nog steeds aan? Hier staan we in een viering speciaal voor kinderen elk jaar om 15.00 uur in de middag kort bij stil. Het verhaal wordt uitgebeeld. Ook brengen we een bloemengroet. Mooi, en stil. Breng je een mooie bloem (uit de tuin) mee? Het is op vrijdag 25 maart om 15.00 uur. 

Vieringen       Overzicht van de vieringen vanaf 20-03 t/m 1-05-2014 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom  
zondag 20 maart, Palmzondag 10.30 uur: gezinsviering met communie m.m.v. kinderkoor Eigenwijs voorganger: Marian Bolscher collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Ronald Mc Donald-huis Arnhem 
donderdag 24 maart, Witte Donderdag in Ede!! 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantorenkoor voorgangers: pastor Adri van Dijk en pastor Guido Dieteren 
vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag 15.00 uur:  Kruisweg m.m.v. kinderkoor Eigenwijs voorganger: Gilles Ampt 19.30 uur:  woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis voorganger: Riet Kroes 

Tijdens beide vieringen gedenken wij het lijden en sterven van Jezus Christus en brengen een bloemenhulde bij het opgestelde lege kruis. 
zaterdag 26 maart, Stille Zaterdag 21.30 uur: Paaswake m.m.v. Gemengd koor en Tituskoor Feniks voorganger: pastor Adri van Dijk en pastor Guido Dieteren collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Amnesty International 
zondag 27 maart, Pasen intenties: Jan Schipper 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis voorganger: pater Hans Koenen collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Hospice Bennekom 
zondag 3 april, 2de zondag van Pasen 10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. Tituskoor Kleurrijk voorganger: Ruud van der Linden collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: seniorenpastoraat 
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zondag 10 april, 3de zondag van Pasen 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. schola voorganger: pastoor Henri ten Have collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Roepingenzondag 
zondag 17 april, 4de zondag van Pasen 10.00 uur: gezinsviering met Eucharistie m.m.v. kinderkoor Eigenwijs voorganger: pater Beemster en pastor Hans Lucassen collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: straatkinderen in Bolivia 

In deze viering doen 15 kinderen van onze geloofsgemeenschap hun Eerste Communie. 
zondag 24 april, 5de zondag van Pasen 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor voorganger: pater Hans Koenen collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Caritas 
zondag 1 mei, 6de zondag van Pasen 10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. Arsis voorganger: pastor John Rademakers collecte 1: voor de eigen parochie collecte 2: Zonnebloem Bennekom  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. mrt 27 10.30u v. Lammeren 0318 415 479 apr 10 10.00u  Schrijver 0318 415 803  24 10.00u  Kroes 0318 418 002  Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 421 285 mrt 27 10.30u Breteler 0317 415 588 apr 10 10.00u  De Vocht 0318 413 088  24 10.00u  Beerepoot 0317 423 570  Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, kamer 20; tel. 0318 752 413 

mrt 27 10.30u Schlepers 0318 416 304 apr 10 10.00u  Baks 0318 418 686  24 10.00u  Kroes 0318 418 002  De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW Bennekom, tel. 0318 417 195 mrt 20 10.30u Meijs 0318 418 273  27 10.30u van den Akker 0318 415 137 apr 03 10.00u  Roelofs 0318 420 382  10 10.00u  Kroes 0318 418 002  17 10.00u  v. Oostrum 0318 417 889  24 10.00u  Beerepoot 0317 423 570 mei 01 10.00u Appelman 0318 414 943 
Stilte viering/vesper in de Goede week De Raad van Kerken organiseert tussen Palmpasen en Goede Vrijdag een moment van stilte in de Oude of Sint Alexanderkerk Bennekom. Door middel van zang, lezingen, gebeden, muziek en vooral stilte is er ruimte voor bezinning in deze week, waarin we stil staan bij de weg die Jezus is gegaan tussen de intocht in Jeruzalem en zijn kruisiging. 
De kerk is iedere avond open vanaf 19.00 uur en de vieringen zijn van 19.30 uur – 20.15 uur op maandag 21 maart, dinsdag 22 maart en woensdag 23 maart 
Stabat Mater van Joseph Rheinberger Raad van Kerken, 20 maart 2016, Palmzondag 

 Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten op de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, Stabat mater dolorosa ('De moeder stond bedroefd'). De auteur van het Stabat Mater was waarschijnlijk een franciscaner monnik uit Frankrijk of Italië. Het gedicht wordt ook gebruikt als onderdeel van de "Veertien statiën van de Kruis-gang" tijdens de lijdensweek voor Pasen. Er zijn verschillende Gregoriaanse melodieën bekend die door de componist Rheinberger gebruikt zijn.   



 

9  

Twee weken voor Pasen in 2015 organiseerde de Raad van Kerken een meezingconcert/scratch van de Stabat Mater van Rheinberger. Dit was een groot succes en dezelfde groep enthousiaste mensen werken mee aan de dienst op 20 maart van Palmzondag waar de Stabat Mater centraal staat. Voorganger is ds Jaap Meijer, dirigent Rineke Hoens en organist Nico van Reenen. 
Datum Palmzondag 20 maart Tijd 18.30 uur Plaats Oude of St. Alexanderkerk 
Seniorenochtend Bennekom op dinsdag 5 april 2016 Het thema van deze ochtend is: KLOOSTERLEVEN TOEN EN NU Pastoor Henri ten Have zal u gaan vertellen over het hoe en waarom het kloosterleven ontstaan is, de verschillende vormen van kloosters, hoe het vroeger was, hoe het nu is en wat het kloosterleven in deze tijd voor ons kan betekenen. De ochtend wordt gehouden in de torenzaal en begint om 10.30 uur en we sluiten de ochtend af met een goed verzorgde lunch in de parochiezaal (eindtijd ongeveer 13.00 uur). Alle leden van onze geloofsgemeenschap, die 80 jaar of ouder zijn, krijgen een persoonlijke uitnodiging. Werkgroep seniorenpastoraat 
In Memoriam Bep van Oosterwijk Op de voorkant van de viering ten afscheid stond de volgende tekst, geschreven door haar man Gerrit: OMDAT JE WARMTE GAF, VREUGDE, ZORGZAAMHEID EN LIEFDE, MIJN LIEF TOT HET EINDE WAS DAAROM ZAL IK JE MISSEN. Bep is geboren in IJmuiden op 5 februari 1931 en groeide op in het gezin met 8 broers en zussen. Zij overleed op 22 januari 2016 op 84 jarige leeftijd in Bennekom. Ze leerde Gerrit kennen tijdens het volksdansen. In 1958 zijn ze getrouwd. Hun gezin werd uitgebreid met 3 kinderen, Chris, Tom en Ellen. Tijdens hun huwelijk hebben ze 7 jaar in Ierland gewoond, een hele fijne tijd. In 1971 keerden ze terug om in Bennekom te gaan wonen. Vanaf die tijd tot een paar jaar geleden was het iedere 14 dagen klaverjassen met de zus van Gerrit en haar man. Bep was een vrouw die zorgzaam was, altijd belangstellend en vriendelijk. In april 1982 kreeg Tom een zwaar motorongeluk. Op een bewon-derenswaardige wijze heeft zij voor Tom gezorgd. Ze cijferde zichzelf weg. Gerda vroeg haar eens hoe ze dit alles kon volhouden. Haar antwoord was: 

bidden, bidden en nogmaals bidden. Ze had een enorm vertrouwen in God . Bij hem kon ze alle zorgen kwijt. In april 2015 overleed haar dochter Ellen. Haar kleinkinderen Gerben en Arjan gaven in de viering in hun herinnering over oma aan: “Je was er altijd, was altijd geïnteresseerd in wat we deden en wat we meemaakten. Zij zagen dat ze veel liefde gaf aan opa. Hun herinneringen waren de gezellige avonden samen met opa en oma. Hoewel het geheugen haar de laatste 4 jaar in de steek liet bleef ze die lieve oma. Ze kon genieten van haar kinderen en haar achterkleinkind, Feline. Vanuit onze geloofsgemeenschap heeft ze heel lang Mevrouw Loeffen bezocht en ze was een enthousiast lid van het KVG. In de viering ten afscheid hebben we de bewerkte lezing gekozen uit Mattheus 5. Genieten is een zegen, met weinig tevreden zijn en veel genieten is de kunst en het geluk van echte vrije mensen. Bep heeft genoten van al de mensen die ze ontmoette. Had voor iedereen aandacht. Bep kon dat omdat het vertrouwen in God, de eeuwige voor haar heel erg groot was. Wij hebben haar te ruste gelegd op het kerkhof. Wij bidden en vertrouwen dat Bep nu rust in vrede. 
Mededelingen Overleden 
 Op 22 januari 2016 is overleden Bep van Oosterwijk-de Beer, Boekelo 12, 6721 TG Bennekom 
 Op 1 maart 2016 is overleden Mariet Schoorlemmer-Bongertman, Eltersehof 8, 6721 ZZ Bennekom 
Huishoudelijke mededelingen 
 Tijdens de vieringen blijft de Torenzaal altijd open. Er kan dus altijd naar de toilet gegaan worden. 
 Voor te lezen berichten graag tijdig inleveren bij Ruud v.d. Linden. 
 Bij schenken aan grotere groepen hoeven er geen plastic bekers meer aangeschaft te worden; onder de toren vindt u kartonnen koffiebekers. 
 Iets kwijt? Gevonden voorwerpen liggen in de Torenzaal. 
De toekomst van onze geloofs-gemeenschap Op 8 maart jongstleden is er een avond geweest met als onderwerp de toekomst van onze geloofs-gemeenschap MVR. Een werkgroep Toekomst MVR buigt zich al een klein jaar over dit onderwerp (op verzoek van de locatieraad) en heeft haar  
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bevindingen in een beleidsplan vastgelegd. Alle leden van de werkgroepen, koren, etc., van onze gemeenschap zijn uitgenodigd om dit plan verder te bespreken en ideeën hiervoor aan te dragen. Een kleine 60 man kwam naar deze avond en Hans Wilmink en Leo Broekhoven gaven een presentatie over het plan. 
Het beleidsplan heeft als motto “Aanwezig zijn met een mooie boodschap”. De aanpak voor de totstandkoming van dit plan had de volgende grote lijnen: 

1. Observaties: waar staan wij, de huidige tijd, toekomst. 2. Inventarisatie: wat gaat goed en wat zijn aandachtspunten. 3. Onze toekomst: wat verwachten jonge gezinnen van onze geloofsgemeenschap, wat zoeken zij. 4. Vertrouwen in tijden van krimp. 5. De thema’s waar de komende jaren aan gewerkt moet worden. 
Het is duidelijk dat wij een vitale, open en toegankelijke geloofsgemeenschap zijn met elke zondag een goed bezochte viering. Veel vrijwilligers die zeer actief zijn en midden in het leven staan, een goede organisatie, actieve koren, en voor alles respect en ruimte voor elkaar. Toch zijn er ook wel zorgen, zoals het beleid van het bisdom wat meer gericht lijkt te zijn op afbraak dan op opbouw, nauwelijks jongeren in de kerk en minder jonge ouders. 
Er zijn ook aandachtspunten zoals: 

 Wij missen wellicht een bevlogen voorganger à la Ben Piepers. 
 Catechese komt in de knel: Kom in de kring, kinderwoorddienst verdwijnt door te weinig kinderen en vrijwilligers. 
 Eerste communie en vormsel worden minder. Toch belangrijke pijlers voor een vitale gemeenschap en de toekomst. 
 Vrijwel geen nieuwe dopelingen. 
 Ouders komen naar de kerk zolang kinderen zingen in koor, waarna ze niet meer komen. 
 Caritas, is onzichtbaar. • Groene en duurzame kerk: dit mag wel meer uitgedragen worden. 

Ook werd de avond voor ouders van jonge gezinnen genoemd die vorige jaar oktober heeft plaats-gevonden. Ook daar zijn diverse kernwaarden naar voren gekomen zoals: 

 Er zijn voor elkaar; de gemeenschap 
 Mystiek, zang en bezinning: wat je in de kerk zoekt 
 Ruimte voor geestelijke ontwikkeling 
 Relatie tot God; God in jezelf vinden en om je heen; 
 Respect voor elkaar en voor jezelf 
 Belang voor de maatschappij 
 Liefde, voor elkaar en dingen doen uit liefde 

Er zijn twee thema’s – die verder zijn onderverdeeld in 6 onderwerpen - waar we de komende jaren aan willen werken: 
1. Thema: AANWEZIG ZIJN (diaconie, gemeen-schapsopbouw) a. Aanwezig zijn in daden b. Andere activiteiten (naast vieringen) c. Gemeenschapszin 2. Thema: HET VERHAAL, DE MOOIE BOODSCHAP (liturgie, catechese) a. Vieringen b. Aanwezig zijn met woorden c. Rituelen 

Deze onderwerpen zijn op posters geplaatst, en een ieder kon daar zijn mening over geven, ideeën aandragen, etc.. Dit leidde tot een levendige discussie in onze kerk. Al deze ideeën zullen verder worden uitgewerkt. Een afsluitende presentatie hierover zal worden gegeven op de Parochiedag in september 2016. 
Wilt u ook ideeën aandragen voor deze onder-werpen, of aangeven wat er niet goed gaat, wat we de komende jaren zouden kunnen doen, etc., stuur dat dan via de email met vermelding van onderwerp naar secretariaat@rkkerkbennekom.nl Locatieraad Bennekom 
Hemelwaterafvoer project feestelijk geopend Op 14 februari jongstleden is de Hemelwaterafvoer feestelijk “in werking” gezet. Sinds kort wordt namelijk het hemelwater van de kerk niet meer via het riool afgevoerd, maar op milieuvriendelijke wijze via de bodem. Dit is beter voor het milieu en bespaart ook nog aanzienlijk op rioolbelasting. Na de dienst heeft Aad van Wijk het project nader toegelicht, waarna een bekende Bennekommer – Reinier van de Berg – toelichting gaf over duur-zaamheid in het algemeen. Reinier heeft toen de Hemelwaterafvoer symbolisch in werking gezet. 
Een mooi resultaat van een groep, zeer hard werkende vrijwilligers binnen onze gemeenschap.  
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En een mooi voorbeeld van hoe onze kerk en gemeenschap om gaat met milieu en samenleving, en daarmee een goed voorbeeld is voor andere kerken binnen ons dorp en parochie. 
En de natuur en wellicht onze lieve Heer hielpen een handje mee met de opening; het regende namelijk pijpenstelen. Locatieraad Bennekom  

 Alvast voor in je agenda: 
De Vrijwilligers High Tea is op 12 juni 2016  

 
Presentatie communicantjes zondag 7 februari Op zondag 7 februari tijdens de gezinsviering, hebben de kinderen die zich aan het voorbereiden zijn op de eerste communie zich kunnen voorstellen aan de parochie. Dit jaar zijn we met een gezellige grote groep: er gaan 15 kinderen de eerste communie doen. 
De gezinsviering werd voorgegaan door Pater Beemster en begeleid door kinderkoor Eigenwijs. Alle kinderen hadden thuis een foto van zichzelf op een afbeelding van een tros druiven geplakt. Al deze mooi versierde trossen druiven werden opgehangen aan de wijnrank die voor in de kerk stond. Aan de kinderen was gevraagd of ze een voorwerp konden meenemen dat iets over henzelf zou vertellen. Veel kinderen hadden iets uitgekozen dat te maken had met hun hobby of sport. De tafel op het altaar lag vol met de meest uiteenlopende voorwerpen. Er lag van alles tussen. Natuurlijk waren er ook een paar kinderen met gezamenlijke hobby’s (voetbal bijvoorbeeld), maar er lagen ook een tennisracket, een zwempak, een korfbalshirt, een mooie tekening en nog veel meer bij. Dat tot veel verwarring bij Pater Beemster heeft geleid. Welk voorwerp hoort nu toch bij welke hobby en welk kind? 
De kinderen vonden het erg leuk maar ook spannend om iets over zichzelf te vertellen. Er werd hartelijk gelachen over de grapjes met hun namen en over het door elkaar halen van de voorwerpen die de kinderen hadden meegenomen. Het was een erg interactieve viering, en de kinderen hielpen enthousiast mee met allerhande taakjes. Ze vonden het leuk om te helpen met het klaar maken van de tafel en het uitdelen van het Turkse brood. En veel 

kinderen zongen uit volle borst mee met de vrolijke liedjes die het kinderkoor Eigenwijs ten gehore bracht. 
Tot slot ontvingen de kinderen die twee jaar geleden hun communie hadden gedaan hun aandenken dat al die tijd in de kerk heeft gehangen. 
We kijken terug op een zeer geslaagde presentatie viering. 
Reanimatie Beste mede parochianen, In het laatste overleg tussen de pastoraatsgroep en de kosters werd o.a. het calamiteitenplan, zoals vastgesteld in november 2015, besproken. In dit overleg werd ook het punt hartreanimatie besproken. Wij willen niet alleen voor uw geestelijk welzijn maar ook voor uw lichamelijk welzijn de beste zorg kunnen bieden. Als u dit artikel leest zijn inmiddels 2 kosters gerechtigd om hartreanimatie toe te passen, mocht dit in de toekomst nodig zijn. De andere 3 kosters zijn bereid om deze cursus ook te gaan volgen, zodat we dan in ieder geval onder de zondagse diensten verzekerd zijn van hulp bij eventueel hartfalen. Een vraag die ook werd gesteld was: Hoeveel parochianen, die regelmatig de zondagdiensten bijwonen, hebben ook een geldig certificaat om hartreanimatie te mogen uitvoeren? Op die vraag moesten we echter allemaal het antwoord schuldig blijven. Daarom wil ik aan u vragen, als u gerechtigd bent om reanimatie toe te passen, en dit ook zou willen doen indien nodig, dit even aan ons te laten weten zodat we op de hoogte zijn op hoeveel parochianen we eventueel een beroep zouden kunnen doen. U kunt mij dan mailen op het adres: j.veraa3@telfortglasvezel.nl. Met vriendelijke groet, John Veraa, koster 
Één speciale zaterdag komt er aan …… 

Jawel, 4 juni wordt weer een bijzonder gezellige 
“DOE DAG” 

Jong en oud verwachten wij weer deze dag !!!!!! 
Houdt deze dag voor Uw kerk gereserveerd !!!!!. 

Volgend nummer meer hierover. Met vriendelijke groet, Pieter Boers 
Activiteit diaconie Op zondag 31 januari kwamen ongeveer 80 mensen, afkomstig uit verschillende kerken, naar onze MVR kerk. Na ontvangst met koffie en thee werden zij welkom geheten door de voorzitter van  
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het diaconieberaad Laurens Beerepoot. Daarna begaven de mensen zich naar de kerkzaal. Een heldere en duidelijke presentatie door Greetje Appelman gaf inzicht in de procedure van de vluchtelingenopvang in de Mauritskazerne te Ede. Anja Meeuwissen van de Leemkuil vulde vanuit haar ervaring het verhaal aan over de situatie in Wageningen. Daarna luisterden wij naar een ervaringsverhaal door een vluchteling. 
Wat wordt er aangeboden aan het centrum? Daarop gaf Dirjanne van Drongelen een helder antwoord en zij had mooie voorbeelden van wat mensen doen en aanbieden. Zij verwerkt de gegevens en de hulpvragen in haar bestand en regelt de afhandeling. Daarna was er ook tijd om vragen te stellen en daar werd gretig gebruik van gemaakt. 
Na afloop van de bijeenkomst was er voor iedereen een kop soep en werd er nog geanimeerd nagepraat. Alle ingezamelde spullen, en dat was véél, zijn naar de opvang gegaan en ze waren er erg blij mee. In de week na de presentatie is er nog door een flink aantal mensen die het krantenbericht hadden gelezen gereageerd. Er is een naaimachine aangeboden, nog een zak met wol en breinaalden, doos met schriften en potloden door de Alexanderschool. Zelfs kinderen van de school hebben geld ingezameld: Krijn-Babet-Thim-Lotte-Mathijs, dank jullie wel. Het is allemaal naar het goede doel gegaan. Truus Appelman, lid diaconie 
Iets voor u? Bedankt! Onzichtbare handen achter het scherm zijn o zo belangrijk. Gerda van Raan: bedankt voor je zorg rond de liturgieboekjes voor het gemengde koor en voor uitvaarten. Vele jaren heb je daar trouw voor gezorgd. Eigen liturgie-boekjes maken een viering eigen! Oproepje: We zoeken iemand die de oecumenische activiteiten in Bennekom ook een warm hart toedraagt. Elk jaar wordt samen een activiteiten-kalender samengesteld (“het groene boekje”). De activiteiten gaan van toneelvoorstellingen tot interessante lezingen. Wil je hierover meedenken? Vraag gerust om meer informatie! Werkgroep Attent op talent Marian Bolscher, Truus Appelman, José van der Meulen, Miranda Meuwissen  

Collecteopbrengsten januari – maart Datum viering Eigen parochie 2de collecte Doel 2de collecte 
24 jan 149,03 169,86 Caritas MVR Bennekom 
28 jan uitvaart 131,83   
7 feb 135,95 195,05 Straatkinderen MOV Bolivia 

14 feb 103,65 339,12 Vastenaktie, meisjesinternaat Kenia 
21 feb 71,15 101,35 Artsen zonder Grenzen 
28 feb 132,55 175,05 Voedselbank Ede 

6 maart 76,42 94,36 Caritas 
Totaal 800,58 1074,79  

 Voor de komende periode staan voor de 2de collectes de volgende doelen op het programma: - 13 maart is de collecte voor het inloophuis Oase in Oosterbeek. Oase Oosterbeek is een open en gastvrij huis dat ruimte biedt voor ontmoeting, rust, bezinning en inspiratie. Het inloophuis is op 12 december 2015 officieel geopend. Meer informatie is te vinden op: oaseoosterbeek.nl. - 20 maart is de collecte voor het Ronald McDonald Huis in Arnhem. In het Huis kunnen ouders, broer-tjes en zusjes logeren van kinderen en jongeren die zijn opgenomen in het revalidatiecentrum. - Op 26 maart is tijdens de Paaswake de collecte bestemd voor Amnesty International. Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achter-gesteld omdat ze vrouw zijn. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld en steunt lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land. - Bij de Paasviering op 27 maart is de collecte bestemd voor het Opella Hospice in Bennekom. De meeste mensen brengen de laatste fase van hun leven het liefst thuis door. Als thuis wonen niet (meer) mogelijk is geeft Hospice Bennekom voor mensen met een beperkte levensverwach-ting een huiselijke omgeving met uitstekende verzorging en begeleiding. - 3 april collecteren we voor het Seniorenpastoraat in MVR Bennekom. - 10 april is Roepingenzondag en is de collecte hiervoor bestemd. De paus sluit in een boodschap voor Roepingenzondag aan bij het heilig Jaar van de Barmhartigheid. Hij hoopt dat iedere gedoopte  
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gedurende het heilig Jaar van de Barmhartigheid de vreugde ervaart om tot de Kerk te behoren en mag herontdekken dat de christelijke roeping voortkomt uit het Volk van God en een gave is van Gods barmhartigheid. De Kerk, zo schrijft paus Franciscus, is het huis van barmhartigheid en de bodem voor roepingen. Elke roeping is een antwoord op de barmhartige blik van de Heer. - Bij de 1ste communie viering op 17 april is de collecte bestemd voor de straatkinderen in Bolivia, het project van MOV in Bennekom. - Op 24 april is de collecte voor onze eigen Caritas in Bennekom. - 1 mei is de collecte voor de Zonnebloem in Bennekom. De Zonnebloem zet zich in voor 

mensen voor wie persoonlijk contact of deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelf-sprekend is. De Zonnebloem doet dit door dat te geven wat in de maatschappij steeds minder ge-boden wordt: aandacht. Gezelschap en een goed gesprek staan bij deze ontmoetingen centraal. - 8 mei is de collecte voor Cordaid projecten voor jonge moeders. Cordaid voert in verschillende landen projecten uit om steun te geven aan zwangere tienermeisjes en jonge moeders. 
Ik wil deze collectes van harte bij u aanbevelen. Arend Jan Nell, penningmeester MVR Bennekom  

 
 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 
 

 
Katholiek Vrouwengilde Wat er gebeurd is Vrijdag 22 januari is Bep van Oosterwijk-de Beer overleden op 84 jarige leeftijd. Zij was 37 jaar lid van ons K.V.G. Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens de viering in onze kerk op 29 januari. Maandag 1 februari, Creatieve middag. Dankzij de inspanningen van Toos en Lia en Marian kregen we allemaal een zakje met vooraf op maat geknipte stukken versierd papier en de maten op een briefje die wij zelf verder moesten afmeten. Zo kon iedereen binnen de tijd van zo’n twee uur een prachtig cadeauboekje te maken. Het was ook nog eens heel gezellig, om zo samen bezig te zijn en er waren zo’n 33 dames. Leuk! Vrijdag 4 maart, Wereldgebedsdag. Om 19.30 uur waren er, afgezien van het gemengd koor, heel wat mensen in de kerk. Het werd een geïnspireerde oecumenische bijeenkomst. De viering was samen-gesteld door mensen van de raad van kerken uit Cuba. De verhalen gaven ons een inkijkje in het leven van Cubaanse vrouwen. Hoe zij het geloof in stand houden in moeilijke tijden en een licht in de duisternis bieden, en hoop op een betere toekomst houden. Over de hele wereld wordt deze viering op deze dag gehouden, een cirkel van gebed rond de 

wereld. Wat zo mooi is, de verhoudingen tussen Amerika en Cuba zijn nu opmerkelijk verbeterd. Na afloop laat Willemien Brouwer ons dia’s zien over Cuba. Dit land staat nu in de belangstelling, o.a. Paus Franciscus heeft in Cuba zijn besprekingen met de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk georganiseerd. Over de hele wereld worden deze vieringen gehouden op deze avond. De opbrengst van de collecte was € 263,55. Dank alle mensen, die aan deze viering hun steentje hebben bijgedragen. Maandag 7 maart: Een avond met een lezing door de heer Van Eck over Wereldreligies. Er waren zo’n 26 mensen. Rob van Eck behandelt in zijn lezing vijf grote wereldreligies. Hij vertelt ons over hun God of Goden en inhoudelijk over de leer, die bij het desbetreffende geloof hoort. Over de geschriften die hieruit voortvloeiden, want vaak was er eerst alleen mondelinge overdracht, vaak door recitatie. Vervolgens toonde hij de belangrijkste gebouwen, tempels, moskeeën, kerken. We horen muziek, die bij de religie hoort en zien iets over de feesten. Zo hebben we op overzichtelijke goed gedocumen-teerde manier Hindoeïsme, Boeddhisme, Joden-dom, Christendom en Islam wat nader leren kennen. U kunt tegenwoordig ook veel gebouwen bekijken via internet en de Sixtijnse kapel zelfs van binnen, zonder mensen om u heen, zoals in het echt. Boeiende avond. 
Wat er komen gaat Woensdag 23 maart: koffie ochtend. Dit keer is de koffie-ochtend in de Reehorst vlakbij het station van Ede. Deze begint om 10.00 uur. Als u de intekenlijst gemist hebt, kunt u zich ook opgeven bij Toos Teunissen 0318 418 955, of bij Lia Fintelman 0318 
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617 726. Ook voor vragen over vervoer kunt u zich tot hen wenden. Maandag 4 april: een lezing over Mercy Ships door mevrouw Bianca Busser. Koffie om 19.30 uur, aanvang van de lezing 20.00 uur. Maandag 9 april. De Kledingactie voor mensen in nood. U kunt uw oude kleding, ook vodden zijn welkom, inleveren tussen 9.00 en 11.00 uur bij onze kerk MariaVirgo Regina, Heelsumseweg 1 bij Beppie Govers, die uw spullen in ontvangst neemt. Donderdag 14 april. Ons jaarlijks reisje, uitje. We vertrekken om 8.30 uur bij het Kijk en Luister-museum. U hebt allemaal een inschrijvingsformulier gehad. Wij hopen, dat u zich met voldoende mensen aanmeldt. Dan gaat de reis nl. door. En het belooft een leuk en ontspannend programma te worden. We gaan dit jaar per bus naar Twente, beginnen in Terwolde bij brasserie Kriebelz met koffie en gebak. Vandaar gaan we in de bus met een plaatselijke gids voor een rondrit langs de IJssel en haar landgoederen. Vervolgens gaan we terug naar Terwolde, naar Brasserie Kriebelz, alwaar wij een warme lunch krijgen met verschillende pannetjes vlees, stoofvlees van rund, kippendij met een romige ananas-kerriesaus en varkensprocureur supermals. Daar zitten twee verschillende groenten bij, sla, compote en twee uitvoeringen van onze aardappel. En na deze heerlijke lunch gaan we richting Diepenheim, naar het “Oranjemuseum”. Daar sluiten we af met een kop koffie en een plakje kruidkoek, alvorens af te reizen naar huis, waar we ongeveer om 18.00 uur terug zijn. U hoeft niet veel te lopen. Wilt u mee, geef u dan op vóór uiterlijk 21 maart. U kunt voor info Margreet Barten bellen: 0318 416 675. Wilt u eens op onze site kijken: www.rkkerkbennekom.nl/mvrgemeenschap/kvg Namens het K.V.G. bestuur, Gea Kleipool,voorzitter 

Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd De gezamenlijke* kerken in Bennekom pakken in maart, in de aanloop naar Pasen, nog een keer het estafettestokje over in de Estafette Actie Bennekom voor de Voedselbank Ede. 
Op de inzamelpunten staan kratten waarin u levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar stelt aan de Voedselbank. Het gaat daarbij om houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, 

groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst, maar ook om luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, wasmiddel, etc.. Ook een financiële bijdrage is welkom. 
Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? • op zondag 13, 20 en 27 maart in de kerken rond de vieringen • op vrijdag 18 en 25 maart in het Kerkheem tijdens de weekmarkt • op alle werkdagen van 7 t/m 25 maart tussen 10.30 uur en 11.30 uur bij de parochiewacht in de torenzaal van de Katholieke Kerk, Heelsumseweg 1. 
We hopen op uw gulle medewerking, alvast hartelijk dank!!! Namens de werkgroep van de gezamenlijke Kerken: 
 Hervormde Gemeente 
 Vrijzinnigen Bennekom 
 Gereformeerde Kerk 
 Chr. Gereformeerde Kerk 
 Vrije Evangelische Gemeente 
 RK Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 

Kledinginzameling ”Mensen in Nood" De stichting Cordaid ”Mensen in Nood” houdt zaterdagmorgen 9 april van 9.00 tot 11.00 uur weer een kledinginzameling in Bennekom. De inzameling wordt gehouden op het plein van onze kerk. 
Met de opbrengst van de kleding wordt door Mensen in Nood speciaal hulp geboden op die plaatsen in de wereld waar hulp het hardst nodig is. Evenals vorig jaar is er dit jaar speciaal aandacht voor een ontwikkelingsproject van Mensen in Nood in Bangladesh. Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld; het Patuakhali district. Het land kampt met het regen- en cycloonseizoen van juli tot en met oktober. Dijken begeven het en hele stukken land worden door het water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8000 mensen. En elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en bezittingen. Wij Nederlanders winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht met het water. Als geen ander hebben we hierin ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als waterbouwers, toch kunnen helpen. 
Door uw overtollige, nog bruikbare, kleding te brengen kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan dit project. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met het geld dat het 
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opbrengt wordt het project als hiervoor genoemd gefinancierd. 
Draagt u ook een steentje bij? Wel graag alles brengen in gesloten plastic zakken. Informatie bij Willemien de Groot, tel: 0318 417 355. 
Wat is A ROCHA? A Rocha Bennekom & Ede is een plaatselijke werk-groep van A Rocha Nederland en onderdeel van de taakgroep Kerk, milieu en samenleving van de gezamenlijke kerken in Bennekom. De werkgroep levert een bijdrage aan de bescherming van natuur en landschap rond Bennekom en Ede. A Rocha vormt de vrijwilligersgroep op de Franse Kamp van de gemeente Ede. Op dit voormalige defensie-terrein is de groep bezig met achterstallig onder-houd. Dat is hard nodig, want het gebied dreigt dicht te groeien. Daardoor komt de aanwezige maar kwetsbare heide in het gedrang. Het leefgebied van bijzondere en zeldzame planten en dieren zoals de zandhagedis staat dus onder druk. De werkzaam-heden zijn dan ook gericht op het open houden van het landschap door opslag van bomen en struiken te verwijderen en de twee aanwezige waterpoelen letterlijk meer ruimte te geven. De organisatie organiseert op iedere eerste zaterdagmiddag van de maand natuurwerkmiddagen, behalve in het broedseizoen. Daarnaast organiseren zij (wild-) excursies, willen zij aan de slag met natuur-onderzoek en naar mogelijkheden om samen te werken met lokale werkgroepen, zoals van het IVN en SME. Wil je meer weten, stuur dan een mail naar: bennekom@arocha.org of kijk op www.arocha.nl. 
Kinderkamp Beestenbende! Deze zomer organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinderkamp. Het is van zondag 7 augustus tot en met vrijdag 12 augustus en het belooft weer een ontzettend toffe kampweek te worden. Vanuit het thema ‘Beestenbende’ gaan de deelnemers deze week kijken naar verschillende verhalen in de bijbel waar dieren in voorkomen. Natuurlijk doen we ook allerlei leuke activiteiten. We gaan veel spelletjes spelen, knutselen, zwemmen, slapen (en een beetje keten), lekker eten en nog veel meer. Wil jij ook in zes dagen iets moois meemaken? Ga dan mee op kinderkamp! Een sfeerimpressie van het kinderkamp is te vinden op de Facebookpagina: Kinderkamp Aartsbisdom Utrecht. We zien jullie graag in Ermelo! Wanneer: 7 tot en met 12 augustus 2016 Waar: Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, Nijkerkerweg 65 te Ermelo 

Voor wie: Meisjes en jongens van 8 tot en met 12 jaar (je zit op de basisschool tijdens het aanmelden) Aantal deelnemers: maximaal 50 Hoofdleiding: Pieter Struyk en Juliette Schouten Kosten: € 115 per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin mee gaan, is er een speciaal tarief van € 60 per extra kind (voorbeeld: twee kinderen = € 175 i.p.v. € 230) Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl Meer info: 0630 531 470 of e-mail: julietteschouten@hotmail.com 
Zomerkamp voor tieners Tieners gaan dit jaar naar Nettersheim, in de Duitse Eifel. Organisator pastoor Gerben Zweers: “We kamperen aan een rivieroever, houden spelen in het bos en het buitengebied, we maken een trektocht en gaan kanoën. We maken groepjes die voor zichzelf koken. Natuurlijk vieren we de Mis en vertellen we wat over de Bijbel – verder horen we graag wat jou bezig houdt. Het is dus op alle mogelijke manieren een uitdagend kamp.” De tienerkampen kosten: € 200. Meer informatie en aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl   
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 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 
 
‘Laudato Si’ in funzionamento Op het kerkplein, waar doorgaans op werkdagen het winkelende publiek zijn auto’s parkeert, heerste in de dagen rond woensdag 20 januari grote bedrijvigheid. Het hemelwater afvoer project was in uitvoering. De Locatieraad had in september 2015 in het Nieuw S Blad van onze geloofsgemeenschap de door de werkgroep HWA uitgewerkte plannen bekendgemaakt en nu kon aan een aannemers-bedrijf de opdracht gegeven worden het werk op het kerkplein uit te voeren; vooral het zware graafwerk met zijn machines en het overige werk met hulp en begeleiding van de vrijwilligers van de tuingroep, die al begonnen waren de pijpen rondom de kerk van het riool af te koppelen. Het was niet ten onrechte dat Aad als lid van de werkgroep , toen ik nieuwsgierig geworden naar al die bedrijvig-heid op het kerkplein kwam kijken, mij met een twinkel in de ogen en terechte trots in zijn stem toeriep: “Laudato Si in operation!”. Ik heb die uitroep meteen maar gekaapt als titel boven dit stukje, maar dan wel in het Italiaans. Het is trouwens een mooie coïncidentie dat een werkgroep van onze geloofsgemeenschap en de paus, zonder dat van elkaar te weten, tegelijkertijd werken aan de voorbereiding van een milieuproject en dat zij de voltooiing daarvan vrijwel tegelijkertijd presenteren. In het project is heel wat waterhuishoudkundige kennis van Wageningse ingenieurs te pas gekomen. Ter plaatse gaf Gerard Bolscher, die de eigenlijke aanstichter van het project is, me uitleg: Afvoer-pijpen met bladscheiders leiden het hemelwater van het dak van de kerk via ingegraven infiltratie-buizen naar de langs de randen van het kerkplein gegraven grindkoffer, – een lange 60 centimeter brede en diepe met filterdoek beklede en grind gevulde sleuf, waar het water, – in plaats van via het riool de zuiveringsinstallaties te belasten – rechtstreeks in de grond kan infiltreren en zo worden toegevoegd aan het grondwater. Filterdoek en bladscheiders en ook zandvangers voorkomen verontreiniging en dichtslibben van het systeem. Voor het geval dat meer regen valt dan waarop het project is berekend, voorkomt een overloop naar enkele zogenaamde wadi’s, water verzamelvijvers rondom de kerk, dat ooit hemelwater van het dak van de kerk het publieke terrein bereikt. 

“Kerk gaat voor duurzaamheid” kopt ‘Ede Stad’ van 20 januari jl. boven een artikel over het thema duurzaamheid waaraan binnen de kerken in Bennekom veel aandacht wordt besteed. We mogen hopen dat onze bijdrage aan een duurzaam milieu, waaraan ook de paus zijn encycliek heeft gewijd, bijdraagt aan een duurzaam en in lengte van jaren voortbestaan van ons kerkgebouw ten dienst van een geloofsgemeenschap die mede door dit project haar vitaliteit toont. Mooi verhaal hè! Maar nog even de historie. Het begint met een versleten grasmaaimachine. Rond de kerk ligt behalve 831 m2 betegeld plein, 2149 m2 tuin met gazon dat regelmatig gemaaid moet worden. Maar voor een nieuwe grasmaaier was er geen geld. Leg er dan maar tegels neer, suggereerde iemand. Maar nee, wist Gerard, dat gaat veel geld kosten aan rioolheffing. Met haar meer dan 500 m2 terreinverharding valt de kerk onder het grootverbruikerstarief van de rioolheffing. Gerard ging bij de gemeente op onderzoek uit en om een lang verhaal kort te maken: Het overleg met de gemeente Ede werd geopend, de hiervoor reeds genoemde werkgroep HWA gevormd en, alle gegevens verzameld zijnde, kon een begroting worden opgesteld. Het project is begroot op € 7500, de gemeente Ede verleent een subsidie van € 5000, resteert een eigen inbreng van € 2500. En, omdat nu al het hemelwater van de kerk niet meer het riool belast, maar in het grondwater wordt opgenomen, bespaart de kerk jaarlijks € 1000 aan rioolheffing. De kerk geniet op termijn van de zo broodnodige besparing en een nieuwe grasmaaier trekt weer vrolijk zijn baantjes over het gazon. Timo Harmsen, Bennekom, 22 januari 2016 
Ik ben Mirjam Misschien kent u mij van het koor Arsis en weet u dat ik uit Congo kom. Ik wil u graag vertellen van een belangrijke reis die ik onlangs heb gemaakt naar mijn geboorte land. 
Door mijn werk als journaliste, talker bij ministerie van defensie, en werk in vrijwilligersorganisaties voor vrouwen moest ik in 2003 vluchten. In Nederland heb ik asiel aangevraagd en in AZC’s door het hele land gewoond. In AZC ‘de Leemkuil’, op de grens van Bennekom en Wageningen, kreeg ik in 2009 mijn verblijfsvergunning en kon ik mijn leven in Nederland echt beginnen. 
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Sinds 2006 kom ik al in onze kerk en zing ik bij Arsis. Aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen het diploma internationaal business management gehaald; ik kreeg een beurs van het Universitair Asielfonds (UAF) en hulp van Caritas. Na 10 jaar heb ik de Nederlandse nationaliteit gekregen! 
Ik kan mijn weg in Nederland nu goed vinden. Ik heb ook al een paar keer een baan gehad. Maar altijd waren er de gedachten aan mijn moeder en kinderen die ik in Congo moest achterlaten. November vorig jaar kreeg ik het bericht dat mijn moeder ernstig ziek was en misschien zou overlijden. Mijn moeder heeft al die jaren voor mijn kinderen gezorgd. Ik wilde nu weer even bij haar zijn! Die grote wens hebben Arsis en Caritas voor 

mij mogelijk gemaakt. Ik wil hen daarvoor op deze plaats van harte bedanken! Mirjam Bulo Sengi  

 Mijn oudste dochter, mijn moeder en Ik   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pinksteren) tot zondag 17 april; voor TitusBreed tot 13 april; 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  
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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 
 Marieke Kok-Willemsen tel: 0318 417 008 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 kerkbijdragen: NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. Zalige Titus Brandsma Parochie, 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  


