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DICHTER TUSSEN DE STILTE EN HET WOORD 

Op een mooie lentedag in april ben ik op weg gegaan naar de Cunera-kerk in Rhenen om een middag te 
gaan dichten. Het is een bijeenkomst in het kader van het jaarthema “Tussen de Stilte en het Woord” onder 
begeleiding van Ben Piepers. We zijn met een mooie groep van 12 parochianen Titus Breed. Ben leidt de 
bijeenkomst in met enkele gedichten en voorbeelden van haiku’s en elfjes. Sonnetten zijn aan hem niet 
besteed, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Sowieso is het maken van een gedicht heel persoonlijk.  

Iemand vraagt of gedichten ook over religie kunnen gaan. Nu komen we tot de kern. “Wat is religie”, vraagt 
Ben hardop. Religie staat letterlijk voor verbinding, waarbij wij natuurlijk het eerste denken aan onze relatie 
tot de Eeuwige. Maar evengoed kan het de relatie of de verbinding tot een ander zijn. In een gedicht kun je 
je richten op de relatie tot een geliefde of tot de lezer, maar niets hoeft. En ook je onderwerp is vrij. 

Het mooie van dichten is dat je een dieper inzicht krijgt in de relatie tot je onderwerp, een geliefde, of je 
persoonlijke relatie tot God, doordat je je echt in die relatie verdiept. Hoe kun je een relatie goed onder 
woorden brengen? Dat vraagt een proces van verdieping, en de vorm van een gedicht kan precies dat zetje 
geven om die verdieping door te maken. Een lonkend perspectief! 

Vanuit de workshopruimte en tussen het jonge groen door hebben wij hebben een schitterend uitzicht op 
de Rijn. We krijgen een korte rondleiding door de prachtige moderne kerk met zoveel geschiedenis en 
herinneringen aan 40/45. Op het beeld van de heilige Cunera in de kerk zit een vlinder. Als we in zo’n 
veelzijdige en inspirerende omgeving geen inspiratie krijgen om te gaan schrijven en dichten! 

Maar, laten we ons niet vergissen en het proces van dichten onderschatten. Ben heeft net een prachtig 
veelzeggend gedicht van Rutger Kopland voorgelezen, niet al te lang, en dat het resultaat is van een 
schrijfproces van maar liefst twee maanden! Zoeken, eindeloos zoeken naar de juiste woorden en beelden 
om te komen tot de kern. En die kern is zo universeel en voor ons zo herkenbaar, dat die ons allemaal 
raakt, ieder op zijn eigen manier. Het roept bij ons allemaal eigen herinneringen of herkenning op. Wat 
knap dat een dichter dit bij ons weet op te roepen, door het kiezen van zijn woorden en door het laten 
vallen van de stiltes. 

Een vrucht van deze middag, die de volgende middag al lopende in het bos nog een kleine wending kreeg: 

Ontluikende kersenbloesems, 
Het nieuwe leven laat zich volop zien. 

Een dag om te plukken. 
Niet vergeten. 

Zalig Pinksteren gewenst! 
Gilles Ampt 
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Agenda 
apr 30 spring barbecue shalom renkum 
mei 3 hans en hermine wilmink over hun reis naar rome 
 4 dodenherdenking rhenen 
 17 mvr locatieraad 
 22 andere vorm hemelboom 
 29 13u. lezing ds. heine over jeroen bosch 
jun 4 doe-dag 
 12 vrijwilligers high tea 
 

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 1-5 t/m 5-6-2016 
in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom  

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 

zondag 8 mei, 7de zondag van Pasen en moederdag 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: Pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Cordaid: tienermoeders 

zondag 15 mei, Pinksteren 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor  
voorganger: Pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Week Nederlandse Missionaris 

zondag 22 mei, Heilige Drie-eenheid 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Pastor Hans Lammers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Inloophuis Oase Oosterbeek 

zondag 29 mei, Sacramentsdag: Titusviering in 
Veenendaal 

zondag 5 juni, 10de zondag door het jaar 
10.00 uur: Gezinsviering met communie m.m.v. 

Kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: de heer Ruud van der Linden 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Liliane Fonds 
 
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.

 
 
 
 
 

 

 

 

De pluisjes in de Pinksterdienst 
 

In haar witte toga 
stond ze midden in de kerk 

te blazen als de wind 
tegen de uitgebloeide 

paardebloem 
 

pluisjes cirkelden rondom 
beschenen door het licht 
van de door glas in lood 

komende zon 
 

het is als met de wind 
je ziet hem 

door de dingen die bewegen 
net als de pluisjes 

neerdalend op uitgesleten tegels 
 

zo is de Geest, 
je ziet hem in de liefde 

in al wat goed is, 
vruchten geeft 

 
het is Gods adem 

die de Geest beweegt. 
 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
www.gedichtensite.nl 
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Rij- en assistentiediensten 
Coordinator A. Meijs, tel: 0318 418 273 
Nora Janssen, Siza Vossenhol, Johanniterlaan 6, 
6721 XZ Bennekom, tel. 0318 414 908, Nora zelf 
0318 415 381; Regiotaxi 0900 0276. 
mei 08 10.00u Meijs 0318 4 18 273 
 22  10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
jun 05 10.00u Nell 0318 430 988 
 
Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
mei 08 10.00u De Groot 0318 417 355 
 22  10.00u De Vocht 0318 413 088 
jun 05 10.00u Breteler 0317 415 588 
 
Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
mei 08 10.00u Schlepers 0318 416 304 
 22  10.00u Schlepers 0318 416 304 
jun 05 10.00u Baks 0318 418 686 
 
De heer Humme, Commandeursweg 5, 6721 TW 
Bennekom, tel. 0318 417 195 
mei 01 10.00u Appelman 0318 414 943 
 08  10.00u Meijs 0318 418 273 
 15  10.00u van den Akker 0318 415 137 
 22  10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
 29 GEEN VIERING (wel Veenendaal) 
   Roelofs 0318 420 382 
jun 05 10.00u Nell 0318 430 988 

Korte uitleg over de roostering van de 
vieringen 
Omdat er wat onduidelijkheid is over roostering van 
de vieringen in onze kerk, bij deze een korte uitleg. 
Vorig voorjaar hebben Truus Appelman-Komen en 
Rita van Doesum-Karsten de roostering overge-
nomen van Ruud van der Linden. 

Eind augustus hebben de dirigenten van de koren 
van onze geloofsgemeenschap (Arsis, Gemengd 
Koor, kinderkoor, Schola, Laudenkoor en dames-
koor) samen met de roostermakers een koren-
rooster voor heel 2016 gemaakt. Op zondagen 
waarvoor geen koor beschikbaar is, zingen de 
cantors of soms een Tituskoor (1 à 2 keer per half 
jaar). Ons korenrooster gaat vervolgens per half jaar 
naar pastor Guido Dieteren, die voor de hele Titus 
Brandsma parochie de korenroostering coördineert. 
Hij vult de Tituskoren in (wij kunnen vragen om een 
bepaald koor). 

De roostering van de voorgangers gaat op een 
soortgelijke manier. De voorgangers worden in 
goed overleg met ons ingeroosterd door de 
roostermaker van de Titus Brandsma parochie; 
Pater Koenen gaat meestal op de vierde zondag 
voor, de parochiële voorgangers kunnen aangeven 
wanneer zij voor willen gaan en wij hebben contact 
met een aantal pastors die af en toe graag bij ons 
voor willen gaan. Pastoor Henri ten Have is degene 
die uiteindelijk het rooster goedkeurt. 

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust 
contact op met Truus Appelman of Rita Karsten 
(mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl). 

 

 

Lezing over Jeroen Bosch op 
zondag 29 mei 
Op 29 mei, een Tituszondag, zal er in onze 
kerk een lezing worden gehouden door Ds. 
Heine uit Bennekom over de schilder Jeroen 
Bosch. De lezing begint om 13.00 u; 
voorafgaand is er gelegenheid om koffie of 
thee te drinken vanaf 12.30 u. De lezing duurt 
tot ca 15.00 u. Ds Heine is een zeer boeiend 
verteller en voor U is er een gelegenheid om 
deze bijzondere werken met uitleg te zien. 
We hopen velen te ontmoeten. 

Truus Appelman en Nardie Breteler 

 

 

Mededelingen 
Verhuisd 

- A.A. (Jeane) Stadegaard, Wonende Hof van St. 
Pieter 327, 6721 TR Bennekom is sinds 18 maart 
2016 opgenomen in het verpleeghuis. Haar 
nieuwe adres is: Verpleeghuis de Pleinen, 
Kamer: Christoffel C36, Pollenstein 174, 6714DH 
Ede 

Nieuw ingeschreven 
- Karin Schepers en de dochters Joylien en Noa 

Kende; Krommesteeg 31, 7621MT Bennekom 
- Beata en Cezarry Chlosta en hun dochter Julia; 

Harnsesteeg 15, 6721NH Bennekom 
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In Memoriam Mariet Schoorlemmer 
Op 1 maart jl. overleed Mariet Schoorlemmer. 
Volkomen onverwacht. Bert, de echtgenoot van 
Mariet ging naar Tanzania voor zijn laatste 
ontwikkelingswerk-project van de PUM. Mariet 
volgde enkele dagen later, samen met Tineke, een 
goede vriendin van de familie. Zij maakten 
gedurende enkele dagen een safari en werden 
daarna opgehaald door Thea, de jongste zus van 
Mariet. Thea had in Arusha een woning gehuurd 
waar het hele gezelschap nog enkele dagen zou 
verblijven. Op een van de laatste dagen van hun 
verblijf in Afrika stond Mariet niet op en toen Bert 
haar wilde wekken bleek zij overleden. Zo 
plotseling, zo onbegrijpelijk, zo onverwacht. 
 
Na de allernoodzakelijkste afwikkelingen ging Bert 
terug naar Nederland. Thea bleef bij Mariet en zou 
samen met haar overleden zus later naar Nederland 
komen. Bert werd opgevangen door zijn zonen Bas 
en Guus, die hem in deze dagen dag en nacht 
bijstonden. Ze hebben veel over Mariet gesproken 
en wat steeds weer naar voren kwam was: haar 
gericht zijn op de ander. Dit begon al in haar jeugd; 
als oudste in een gezin van 9 kinderen droeg ze bij 
in de verzorging het gezin. Deze zorg was extra 
zwaar omdat een van de jongste kinderen, Anton, 
een mongooltje was, een term die in de familie met 
respect wordt gehanteerd. Mariet kreeg later de 
voogdijschap over deze broer en nam hem voor een 
deel op in haar eigen gezin. Bas en Guus spraken 
tijdens de viering in kerk en crematorium met liefde 
over deze tijd; Anton was als het ware het 3e 
broertje in huize Schoorlemmer. 
 
Zoals Mariet zorgde voor het gezin waaruit ze 
ontsproten was, zo zorgde ze voor haar eigen gezin. 
Altijd stond ze klaar, maar daarnaast werkte ze aan 
haar eigen ontwikkeling en was werkzaam in de 
gezondheidszorg: in de verpleging bij bejaarden, 
verstandelijk gehandicapten, en later als 
vrijwilligster bij de zonnebloem. 
 
In de viering in de kerk lazen we uit de brief van 
Paulus aan de Corinthiërs, met de telkens 
terugkerende zin: -Als ik de liefde niet heb, ben ik 
niets-; een zin die Mariet tijdens haar leven zeker in 
praktijk heeft gebracht. Als Jezus zijn voetspoor 
voor ons heeft achtergelaten, dan heeft Mariet die 
zeker gevonden en van harte betreden. 
 
Ook de kleinkinderen, Janneke, Karlijn, Tara en Finn 
vertelden over hùn oma uit duizenden. 

Op vrijdag 11 maart namen, in een overvolle kerk, 
velen afscheid van Mariet. Na afloop van de viering 
staken de kleinkinderen lichtjes aan en de 
aanwezigen volgden dit voorbeeld. De volgende dag 
vond in een kring van familie en goede vrienden de 
crematie plaats. 
 
Mogen de woorden op de kaart enige troost 
bieden: 
 

Niemand zal jou weg kunnen vagen 
uit onze levens en gedachten 

we zullen je missen maar nooit vergeten 
en dat zal de pijn verzachten. 

 
Moge Mariet rusten in vrede. 

In Memoriam Maria Rongen-Ariëns 
'Intens verdrietig heb ik veel te vroeg afscheid 
moeten nemen van mijn meissie'. Zo kondigde 
Johan het overlijden aan van zijn vrouw. 
 
Maria werd geboren op 4 november 1952 in 
Heerlen en stierf in Bennekom op 11 maart 2016. 
 
Toen we bij elkaar zaten om een invulling te geven 
aan de afscheidsdienst in onze kerk, kwamen er 
woorden als sportief, liefdevol, zorgzaam, 
bescheiden, niet klagen. De dood komt altijd 
onverwacht, ook al weet je dat die komen gaat. 
Natuurlijk, we weten het allemaal: op de geboorte 
volgt uiteindelijk de dood, maar hoe, wanneer? 
Haar leven was gevuld met sport. Dit werd 
verwoord in het herinneringskaartje aan haar leven: 
 

'Ik spring, plons, geniet van het water. 
Kom op, nog een baantje. Dan wordt het maar later. 

Eindeloos trappen, van oost naar west. 
De wind door de haren, dat voelt toch het best. 

Een mooie volley of slice met die bal. 
Nog een stapje verder, dan geef ik een knal. 

Lopen op latten, glijden op ijs. 
Dit is het mooiste. Niemand maakt mij iets wijs. 

Bewegen is goed. Sporten is fijn. 
Gewoon om lekker bezig te zijn.' 

 
Haar leven was gevuld met sport, maar ook met 
zorg voor anderen dat tot uitdrukking kwam in haar 
werk in de thuiszorg. Liefdevol, zorgzaam, maar 
daarin ook bescheiden en op de achtergrond 
aanwezig. Oog hebben voor het kleine. Daar spreekt 
liefde uit. En dat heeft Maria, zo goed als mogelijk, 
geprobeerd. Er zijn voor de mensen om haar heen. 
Soms moest Johan zelfs een stapje terugdoen  
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omdat er nog iemand anders op haar wachtte, haar 
aandacht nodig had. 
 
Tijdens de afscheidsdienst kwamen we bij de 
Werken van Barmhartigheid. Een daarvan is: de 
zieken verzorgen. Dat heeft Maria gedaan. En dat 
heeft ook Johan gedaan. Steeds weer was hij er 
voor haar om haar te steunen, in al zijn 
machteloosheid. Totdat het niet meer hoefde. Tot 
het moment daar was om het laatste Werk van 
Barmhartigheid te volbrengen: de doden de laatste 
eer bewijzen. Haar definitief uit handen geven in 
geloof en vertrouwen dat zij nu mag rusten bij haar 
God, opgevangen en gekoesterd in Zijn liefdevolle 
handen.  
 
We hebben Maria in de kerk ontvangen met de 
mooie woorden uit het Requiem Aeternam: Geef 
haar de eeuwige rust. Bij het naar buiten 
begeleiden zongen we het In Paradisum: Dat jij daar 
mag worden bemind. Dat je daar rust zult vinden, 
geluk, licht en liefde. Een stralend nieuw begin. 
 
Mag er voor haar man Johan en voor allen, die dicht 
bij haar stonden in mooie en in moeilijke tijden, 
mag er ook voor hen een nieuw begin zijn. Met 
vallen en opstaan, met verdrietige en met mooie 
herinneringen. Dat is onze wens. Dat het zo mag 
zijn. 

Mooi resultaat tijdens sobere maaltijd 
11 april kwamen 23 bezoekers naar de sobere 
maaltijd die in het teken stond van het kind in 
asielzoekerscentra. Na een korte informatieve film 
van de Stichting Vrolijkheid en een toelichting over 
het werk van de stichting in de procesopvanglocatie 
(POL) de Leemkuil kon de maaltijd beginnen. 
Hoewel we dit jaar erin slaagden een echt sobere 
maaltijd te serveren mocht het resultaat er niet 
onder lijden. Met € 185 waaronder ook een bijdrage 
van de kinderen van de Alexanderschool konden we 
het werk van de Stichting Vrolijkheid op de 
Leemkuil ondersteunen. Daarnaast was een aantal 
bezoekers bereid het project 'Selvy' thuis nog 
verder te ondersteunen door het maken van 
poppen voor de kinderen in asielzoekerscentra. 

Het was een mooie, gezellige avond. Alle bezoekers 
bedanken we ook namens de Stichting Vrolijkheid 
voor hun belangstelling en gulle gaven. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de 
Stichting Vrolijkheid, dan kunt u op de website 
www.vrolijkheid.nl alle informatie vinden en uw 

eigen bijdrage leveren. Volgend jaar hopen we weer 
een sobere maaltijd te organiseren.  

Namens de oecumenische werkgroep sobere 
maaltijd, Nicole Bischoff 

Succesvol Vastenactieproject 2016 
Dit jaar hebt u zich in het kader van de Vastenactie 
ingezet voor de bouw van een meisjesslaaphuis & 
sanitair op het terrein van de basisschool 
Maraphasa in Namanga, Zuid-Kenia. Voor dit 
gezamenlijk project hebben de leden van de M.O.V. 
werkgroepen en andere vrijwilligers van de geloofs-
gemeenschappen Ede, Bennekom, Lunteren, 
Heelsum, Oosterbeek, Renkum, Veenendaal en 
Wageningen zich volop ingezet tijdens de Vasten-
tijd. Via de fotocollage in alle kerken en via de 
projectfolder die via Titus Breed onder uw aandacht 
werd gebracht werd veel geld ingezameld, de in 
Bennekom en Wageningen gehouden deurcollectes 
waren heel succesvol, diverse scholen hebben hun 
steentje bijgedragen en er waren andere 
activiteiten zoals een bridgedrive en een Vasten-
actie-maaltijd. Tenslotte moet zeker ook Piet 
Dekker genoemd worden die, als contactpersoon 
namens de Catharinastichting, tijdens de thema-
vieringen in de diverse kerken uw financiële steun 
heeft gevraagd voor het project. Dankzij de inzet 
van al deze parochianen maar vooral ook door uw 
gulle financiële bijdragen is het project een 
financieel succes geworden. Hoewel er nog geen 
concreet eindbedrag bekend is in dit stadium, 
kunnen we u nu al mee delen dat het gestelde doel, 
een bedrag van € 14.222, is gehaald. En dat 
betekent dat wij bij de verdere afhandeling door de 
Vastenactie kunnen rekenen op een extra bijdrage 
van 50% van dit bedrag en ook dat er in juli/ 
augustus naar verwachting al geld beschikbaar komt 
om met de bouw van het meisjeshuis te beginnen. 
Wij zullen u dan hierover nog nader informeren. 
Een geweldig resultaat dus waarvoor wij u, mede 
namens de Catharinastichting, heel hartelijk 
danken. 

Namens de M.O.V. werkgroepen 

Kort verslag MVR locatieraad 
Terwijl de bloesem de bomen begint te kleuren en 
onze straat prachtig roze begint te worden, een 
paar mededelingen vanuit de lokatieraad: 
1. Op 17 april jongstleden was de Eerste Heilige 

Communie in onze kerk. Een feestelijk gebeuren 
waarbij de kerk stampend vol zat. Om samen 
met 15 Eerste communicantjes hun Eerste 
Communie te vieren. Wel gefeliciteerd, Abel, 
Anne, Charlotte, Geertje, Ilse, Jonas, Joylien, 
Julia, Jurre, Kai, Nicholas, Sander, Tessa, Thijs en  
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Tijn. En ook jullie papa’s en mama’s, broers, 
zusjes, oma’s, opa’s, ooms, tantes, vriendjes en 
vriendinnetjes en nog veel meer. En dat we jullie 
nog vaak in onze kerk te mogen begroeten. 

2. De komende weken zal er groot onderhoud aan 
de toren en de schoorsteen worden uitgevoerd. 
Van de toren zal de dakbedekking worden 
vernieuwd en op duurzame wijze worden afgekit 
zodat daar in de toekomst geen lekkages meer 
zullen voorkomen. Na de reparatie zal de toren 
worden geschilderd. Bij de schoorsteen is het 
zink van de dakgoot poreus geworden en dreigt 
te gaan lekken, dit zal worden vervangen. Dit 
groot onderhoud wordt uitgevoerd op advies 
van de Stichting Monumentenwacht Gelderland. 

3. Voor alle vrijwilligers (en andere geïnteres-
seerden): het bestuur van de Titus Brandsma 
heeft een vrijwilligersbeleidsplan geschreven. U 
kunt dit terugvinden op de website van de Titus 
Brandsma (www.pztb.nl), onder het kopje 
Vrijwilligers. 

4. En denk eraan: op 12 juni 2016 is de Vrijwilligers 
High Tea, een bedankmiddagje voor de 
vrijwilligers binnen onze gemeenschap (en dat is 
toch bijna iedereen). 

Locatieraad Bennekom 
 
 
 
 
 
 

Iets voor U? 
Bedankt! 
Gerda Rijsemus: vanaf het begin 
van het seniorenpastoraat (2008) 
was je betrokken bij de 
lunchgroep. Bedankt voor je 
trouwe diensten en betrokken-
heid! Marian Hulsbosch: welkom 
als opvolger. 
Brigitte Kaptein: vele jaren ben je samen met Riet 
Kroes in de jaarthema-groep actief geweest. De 
afgelopen 2 jaar heb je de kar alleen getrokken. 
Hartelijk bedankt voor het meedenken, -
organiseren én –doen rond de jaarthema’s! 

Werkgroep Attent op talent 
(Marian Bolscher, Truus Appelman, 

José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 

Collecteopbrengsten maart – april 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de 
collecte 

11 mrt 
avond-
wake 

349,34   

13 mrt 153,72 167,09 
Inloophuis 

Oase in 
Oosterbeek 

18 mrt 
uitvaart 

206,88   

20 mrt 130,45 169,49 

Ronald 
McDonald 

huis in 
Arnhem 

26 mrt 208,84 246,60 
Amnesty 

International 

27 mrt 197,46 240,61 
Hospice 
Opella 

Bennekom 

3 apr 80,25 86,02 
Senioren 
pastoraat 

10 apr 104,10 118,06 
Roepingen-

zondag 

17 apr 306,10 363,52 
Straat-

kinderen 
Boliva (MOV) 

Spaardoosjes 1ste 

communicanten 
149,03 

Straat-
kinderen 

Bolivia (MOV) 

Totaal 1737,14 1540,42  

 
We hebben een bedankbrief ontvangen van 
Manege zonder Drempels en van de Willemshoeve 
voor onze financiële bijdragen. 
Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- 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 
geboden 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. 

- 15 mei is de collecte voor Week Nederlandse 
Missionaris. Iedere dag opnieuw gaan honderden 
Nederlandse missionarissen en missionair werkers  
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wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en 
armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële 
ondersteuning van de Week Nederlandse 
Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van 
solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor 
anderen. 

- 22 mei is de collecte voor Inloophuis Oase 
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 

- 29 mei is de Titus viering in Veenendaal 
- 5 juni is de opbrengst van de collecte bestemd 

voor het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds draagt bij 
aan een wereld die openstaat voor iedereen en 
waarin ook de armste kinderen met een handicap 
al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. 
Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en 
hun omgeving toegankelijker. 

- 12 juni Caritas in Bennekom 
 
Ik wil deze collectes van harte bij u aanbevelen.  

Arend Jan Nell, Penningmeester MVR Bennekom 

De toekomst van onze 
geloofsgemeenschap 
Op 8 maart hadden wij een leuke en inspirerende 
meedenkavond die werd georganiseerd door de 
werkgroep MVR Toekomst. De avond ging over de 
centrale vraag wat wij als geloofsgemeenschap de 
komende jaren moeten doen om aantrekkelijk te 
blijven; een gemeenschap waar mensen zich thuis 
voelen, zichzelf mogen zijn, gehoord worden en 
weer energie krijgen. Kortom een gemeenschap die 
levendig is en groeit. 

Als werkgroep zijn wij samen met de locatieraad tot 
de conclusie gekomen dat twee thema’s voor de 
komende jaren de rode draad moeten zijn in ons 
handelen. Deze zijn ‘aanwezig zijn’ en het ‘goede 
verhaal’ vertellen. Aanwezig zijn in daden, bij 
vieringen en in gemeenschapszin, dit is er zijn voor 
elkaar en je thuis voelen in de gemeenschap. Het 
goede verhaal komt tot uiting in vieringen die je 
raken, woorden die je raken, uiting geven met 
rituelen. Wij zijn van mening dat deze twee thema’s 
tot uiting moet komen in het handelen van alle 
werkgroepen, ja eigenlijk van alle leden van de 
geloofsgemeenschap. Het is fijn om lid te zijn van 
onze geloofsgemeenschap en dat willen we 
uitdragen. 

Op 8 maart gingen wij met circa 60 vrijwilligers in 
gesprek om deze twee thema’s meer handen en 
voeten te geven. En het leek alsof het zo moest zijn: 
Riet Kroes opende spontaan met een gebed uit haar 
hart dat iedereen raakte. De discussie ging daarna 
over hoe invulling te geven aan de twee thema’s. 
Wat opviel is dat er al veel goed gaat: de vieringen, 
de goede woorden daarin, de overwegingen, de 
koren, het koffiedrinken na afloop, de elektronisch 
nieuwsbrief, interesse voor elkaar, rituelen, de 
sfeer. Er kwamen ook een heleboel suggesties waar 
je aan zou kunnen denken om meer aanwezig te 
zijn of het goede verhaal nog beter te vertellen. Dit 
waren onder meer ideeën rondom de vieringen, 
probeer de jongeren na de eerste communie of het 
vormsel vast te houden, bredere verspreiding van 
de elektronische nieuwsbrief, meer interactie op de 
website, de kerk vaker open met bijv. lunches of 
ontbijt en dan iemand laten vertellen over werk/ 
landbouw, de groep 40-60 jaar cursus aanbieden 
om uit te zoeken waar je nu staat, meer 
oecumenische activiteiten, eens in de twee 
maanden een maaltijd aanbieden, verdieping 
sessies, meditaties, en dan natuurlijk ‘meer van ons 
laten horen’ via diverse kanalen. 

Op 5 April is de werkgroep bijeengeweest om alle 
punten die tijdens de avond van 8 maart naar voren 
zijn gekomen, nog eens concreter te maken, en na 
te gaan wat er zoal gedaan zou kunnen worden. 
Begin mei willen wij trachten te komen tot een lijst 
wat wij als geloofsgemeenschap zouden kunnen 
oppakken. Het gaat dan om activiteiten die 
realistisch zijn en een duidelijke ‘slinger geven’ aan 
de twee genoemde thema’s. 

U hoort nog van ons. 
De werkgroep MVR Toekomst 

Senioren Pastoraat. 
Op dinsdag 5 april jl. is er weer een Senioren 
Pastoraatsmorgen geweest. Deze morgen had als 
thema: ‘Kloosterleven in de geschiedenis van de 
kerk en zijn betekenis voor onze tijd’. Pastoor Henri 
ten Have kwam deze ochtend verzorgen en nam 
ons, d.m.v. een power point presentatie, mee terug 
in de tijd naar het ontstaan van de diverse ordes en 
het verdere verloop naar het heden toe. Er was 
weer voldoende belangstelling voor deze boeiende 
ochtend. 36 Parochianen van 80 jaar en ouder 
hadden zich aangemeld. Het werd een gezellig 
samenzijn, die met de welbekende lunch werd 
afgesloten. 

Marian Bolscher, Mieke de Heij, Brigit Kaptein en 
Marianne Thie 
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De Hemelboom 
 

 
 

De Hemelboom uit de kerktuin heeft een andere 
vorm aangenomen. Wilt u ook weten hoe het eruit 
ziet? Kom dan op 22 mei om 10 uur naar de kerk! 

 

Doe-dag 
Het is bijna zover………… 
Zaterdag 4 juni is weer onze jaarlijkse “DOE DAG”. 
Wat was dat ook alweer? 
U weet waarschijnlijk wel dat elke week door een 
groep vrijwilligers roulerend de ruimtes in ons 
kerkgebouw worden schoongemaakt. De kerk zelf is 
een heel grote ruimte en vraagt natuurlijk extra 
inzet van hulp. Daarom willen wij U en jullie 
(jongeren en ouderen) slechts 1 x per jaar vragen 
ons te komen helpen. Het wordt ook, naast het 
werk, een heel gezellige dag, dat is vorig jaar wel 
gebleken!!!!!! 

We starten om 9.30 uur met koffie/thee en wat 
lekkers, voor de lunch wordt gezorgd en na afloop 
nog even gezellig napraten. Voor alles wordt 
gezorgd, van U en jullie verwachten wij een goed 
humeur en een gezonde werklust. Met zo’n actieve 
en meelevende geloofsgemeenschap moet het ook 
dit jaar weer zeker lukken !!!!!! 

KOMT ALLEN SPONTAAN ZATERDAG 4 JUNI OM 9.30 UUR 

NAAR ONZE KERK VOOR ONZE “DOE DAG” 

Met velen is deze klus ook zo weer voor elkaar, wij 
rekenen op U en jullie, 

Met vriendelijke groet, 
Pieter Boers. 
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Organigram MVR 
Om de organisatie binnen onze geloofsgemeenschap te verduidelijken vindt u hieronder het organigram 
van onze MVR gemeenschap. U kunt dit organigram ook vinden op de website. Voor vragen kunt u contact 
opnemen via ons e-mailadres secretariaat@rkkerkbennekom.nl of met één van de locatieraadleden. 
 

 
  

Organisatie Maria Virgo Regina Geloofsgemeenschap 
 

MVR locatieraad 
Peter Wijngaard  

  Pastoraatsgroep 
Riet Kroes  

  
 

Vrijwilligers 
Miranda Meuwissen  

Cie. Financiën & beheer 
Arend Jan Nell  

Catecheseberaad 
 wisselend 

Liturgieberaad 
Hans Wilmink  

Diaconieberaad 
Laurens Beerepoot  

Opbouwwerk 
Pieter Boers  

Collectantencollege 
Michel Govers  

Technische Dienst 
Herman v.d. Akker  

Tuinclub 
Gerard Bolscher  

Agenda Parochiezalen 
Ton Gommers  

Huishoudelijke Dienst 
Willemien de Groot  

Ledenadministratie 
Klaas v.d. Meulen  

Doopvoorbereiding 
Marian Bolscher  

Peuter Kleuter Kerk 
vacature 

Voorber.1e Communie 
Christianne Marcelis  

Vormselvoorbereiding 
Christianne Marcelis  

Identiteit Alexanderschool 
Lilian Grob  

Jaarthema 
vacature 

Leerhuis 
Riet Kroes  

Jongeren 
Pieter Boers  

Lokale berichtgeving 
Jos Jansen  

Centrale berichtgeving en 
website Henny de Nijs  

Kath. Vrouwengilde 
Gea Kleipool  

Koffieschenken 
Els Wouters  

Kinderkoor 
Gertie Savelkoul  

Gezinsviering 
Miranda Meuwissen  

Koor "Arsis" 
Peter Wijngaard  

Gemengd koor 
Riet Kroes  

Dameskoor 
Nardie Breteler  

Cantores&Gregorianen 
Klaas Postma  

Laudenkoor 
Truus Appelman 

Lectorencollege 
Els Wouters  

Parochiële voorgangers 
Riet Kroes  

MOV 
Jan Wouters 

Wijkcontactpersonen 
Marian Bolscher  

Caritas  
Dominique de Voort  

Rijdienst 
Ad Meijs  

Bezoekgroep 
Marian Bolscher  

Kerk Milieu en Samen-
leving Truus Appelman 

Parochiewacht 
Truus Appelman 

Vorm. en Toerust. 
Oecumene 

Ineke Ammerlaan  

Kostergroep 
John Veraa  

Raad van Kerken 
Janneke Postma  

Parochiearchief 
Ruud v.d. Linden  

Kerkversiering 
Viviane Ampt  

Roosters vieringen 
Truus Appelman/Rita 

Karsten 
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VOETREIS NAAR ROME 

Het begin 
Op een of andere manier was ik jaloers op pelgrims. Lange tijd op pad, 

een eenvoudig leven, volledig in het hier en nu, los van het moderne en 
dichter bij de essentie van het leven. Ik had een gevoel van: dit zou ik 

ook wel eens willen.  
Begin 2014 zei Hermine: ‘ Als wij nu eens samen gaan?’. Goed idee! 

Vanaf dat moment gingen wij de voettocht verder invullen.  
Er leiden letterlijk veel wandelwegen naar Rome. …  
Eerst nog naar de pastoor voor een stempel in ons 

pelgrimspaspoort. Nee een stempel heeft hij niet en kan hij 

niet geven. Een handtekening is OK. Doe dat dan maar. 
 
 

Dinsdag 3 mei 2016 
na de koffie vanaf 

20 u. in de kerk 
 
 

 
 

Hans en Hermine 
Wilmink vertellen 
over hun ervaringen 
tijdens de reis. 
 
 
 
Dag 90: Roma! 
Om iets over half tien zijn wij al bij de Friezenkerk. Deze is open. 
Daar ontmoeten wij Kees van Duyn. De koster schrijft onze namen op 
de oorkondes. Kees zet de laatste stempel in onze Credentiali. Daarna 
zet hij stempels op de oorkondes met zijn handtekening. 
Wij gaan in de kerk zitten. Dan begint de eucharistieviering. Aan het einde 
van de viering, net voor de zegen, roept Kees ons naar voren. Wij krijgen de 
oorkonde voor het volbrengen van de wandeling vanaf Nederland naar Rome 
uitgereikt.  Een mooi gebed wordt uitgesproken. Wij staan daar en terwijl deze 
woorden uitgesproken worden volgt de zegen over Hermine en mij. Een emotioneel 
moment. 
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 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Woensdag 23 maart: koffie ochtend. Dit keer is de 
koffie-ochtend in de Reehorst. Er zijn 25 dames en 
het is weer een heel gezellige ochtend, dat is Toos 
en Lia wel toevertrouwd. 
Maandag 4 april: een lezing over Mercy Ships door 
mevrouw Bianca Busser. Er zijn 30 mensen. We 
beginnen met het gedicht: ”Barmhartig” van Fedde 
Nicolai, naar woorden uit Lucas 6. Bianca vertelt 
over het megaschip, omgebouwd tot ziekenhuis, 
compleet met operatiekamers, school, eetzaal, 
keuken etc.. Het Mercy ship is een ziekenhuis voor 
de allerarmsten van het land waar het schip op dat 
moment in de haven ligt voor 6-9 maanden. Op dit 
schip werken allemaal vrijwilligers, die eerst 
gescreend worden. Chirurgen, doctoren, verpleeg-
kundigen, technici, koks, mensen die onderwijs 
geven, er is een enorme hoeveelheid mensen nodig 
voor deze onderneming. De vrijwilligers betalen hun 
eigen vliegreis, alle vervoer, zelfs hun eigen maal-
tijden aan boord. Ze slapen klein behuisd in 
stapelbedden. Er is voor degenen, die lang blijven 
en de kinderen bij zich hebben zelfs onderwijs, waar 
ook de geopereerde kinderen zo nodig mee kunnen 
doen. Er is een chirurg die al 28 jaar mee gaat. Er 
worden vanuit dit schip ook specialistische 
opleidingen georganiseerd voor verpleegkundigen 
en artsen-chirurgen. En er wordt voorlichting 
gegeven over landbouwkundige mogelijkheden ter 
plekke, over voeding en hygiëne. Er gaan zelfs 
teams het land in om bij ongeneeslijk zieken 
mensen informatie te geven over het verloop van 
de ziekte, hoe familie deze patiënten kan helpen en 
om pijnstillende medicijnen te verstrekken. Er is 
momenteel een tweede megaschip in aanbouw. De 
organisatie is wereldwijd. In Rotterdam zit o.a. een 
kantoor. Het hoofdkantoor zit in Texas, van daaruit 
worden alle ondernemingen gecoördineerd. De 
organisatie is gestart in 1982. Op dit moment ligt 
het schip in Toarmina, de hoofdstad van Mada-
gaskar, een enorm eiland ten oosten van het zuiden 

van Afrika. Daar gaat drie jaar voorbereiding aan 
vooraf. Met regering en plaatselijke overheid moet 
men eerst tot overeenstemming komen en een 
protocol dient getekend te zijn alvorens er 
überhaupt iets ondernomen kan worden. Tolken en 
infrastructuur moeten worden geregeld en ga zo 
maar door. Het is een enorme onderneming. 
Vrijwilligers uit allerlei landen moeten worden 
ingepland en gescreend. En Bianca liet ons een film 
zien van enkele van de patiënten die uiteindelijk 
werden geopereerd. De allerarmsten van heinde en 
verre gekomen. Mensen met gebreken, die je hier 
in West-Europa niet meer op die wijze ziet. Mensen 
met enorme, goedaardige gezwellen, zo groot als 
een half hoofd extra, kinderen met vergroeiingen 
door verbranding, kinderen met scheef gegroeide 
gewrichten, door het ontbreken van hulp toen de 
schade nog niet groot was. Kinderen met hazenlip 
en gespleten gehemelte. De plastisch chirurgen 
kunnen hier op een zinnige wijze hun vak 
beoefenen, evenals de orthopedische chirurgen. En 
dan de vrouwen, door een moeilijke bevalling van 
een vaak dood geboren kind, die daarna infectie 
krijgen en een fistel ontwikkelen in blaas of 
endeldarm. Hierdoor is er ongecontroleerd, door-
lopend ontlasting of urineverlies. Ze worden 
verstoten door hun echtgenoot, en als ze naar hun 
ouderlijk huis gaan worden ze ook daar verjaagd. 
Deze vrouwen worden op dit schip geopereerd. Het 
is echt niet te beschrijven wat deze hulp voor 
mensen betekent. Het geluk en de blijdschap 
naderhand vliegen van het projectiescherm. De 
mensen beginnen een nieuw leven door deze hulp. 
Ik ben er diep door ontroerd. Een tweede schip is in 
aanbouw. Bianca, werkend in het Gelderse Vallei 
Ziekenhuis wil weer snel mee gaan helpen, zoals ze 
al meerdere malen heeft gedaan. Ze is al vrije dagen 
aan het sparen en geld. Wij hebben haar van het 
K.V.G. een enveloppe voor haar reis gegeven en er 
is een collecte gehouden voor het goede doel, 
geheel onverwacht en die bracht, lieve mensen, zo 
maar € 112 op. Dank daarvoor mensen, die 
aanwezig waren. Voor meer informatie 
www.MercyShips.nl. 
Donderdag 14 april: ons jaarlijkse reisje. Er gingen 
op de kop af 30 dames mee met de Betuwe expres. 
Het was een beetje mistig toen we vertrokken, 
waardoor een wat besloten geheimzinnige sfeer in 
de bossen en op de landerijen hing. De chauffeur 
vertelde honderduit, over natuur, de militaire 
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terreinen op de Veluwe en over allerlei andere 
wetenswaardigheden. Fijn, dat je in de bus zo’n stuk 
hoger zit. Je hebt een goed overzicht en omdat we 
binnendoor reden was het erg de moeite waard. 
We waren op weg naar Terwolde en mooi op tijd 
waren we bij Brasserie Kriebelz voor de koffie met 
gebak. Daarna kregen we een rondrit van anderhalf 
uur met een gids door het Twentse land. Hij wist 
ons erg veel interessante en leuke dingen te 
vertellen. Er staan veel buitengoederen, maar ook 
prachtige boerderijen met vruchtbare landerijen 
zover het oog rijkt en op deze  dag overgoten met 
zonlicht. Wat boffen we. Teruggekomen bij het 
eerder genoemde restaurant hebben we een 
origineel en erg lekkere warme lunch gehad met 
een keur aan groenten en koperen pannetjes met 
diverse soorten vlees. Er was een gezellige sfeer. Nu 
gingen we verder naar Diepenheim, alwaar het 
buitengoed Warmelo van de moeder van voor-
malige Prins Bernhard stond. Iets verderop was het 
Oranjemuseum. Het verhaal ging, dat de kinderen 
van Koningin Juliana het hadden over het Warme-lo 
en het koude Loo. De voormalige koningin Wilhel-
mina was behoorlijk vormelijk en streng opgevoed 
door haar moeder Emma. Ze zal daardoor wat 
vormelijker zijn overgekomen. Na dit interessante 
museum, met rondleiding, gingen we na een kopje 
koffie naar huis. We zagen ergens onderweg nog 
reeën grazen. Wat een heerlijke, interessante dag. 
Wat er komen gaat 
Maandag 9 mei: onze slotavond. Koffie en thee om 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur in de parochiezaal. 
Mevrouw E. Halma geeft een presentatie over: 
”Vergeten groentes”. En dat blijft niet bij praten, 
maar er zal zeker ook geproefd worden. 
Wilt u eens op onze site kijken: 
www.rkkerkbennekom.nl/mvrgemeenschap/kvg 
Namens het K.V.G. bestuur, Gea Kleipool, voorzitter 

Spring Barbecue Shalom voor jongeren 
Op zaterdag 30 april organiseert de Gemeenschap 
Shalom Nederland de 'Spring Barbecue Shalom' 
voor jongeren. Het programma is heel bijzonder, 
want wij ontvangen Pater Cristiano Pinheiro van de 
Shalom missie van Rome. Hij is leider van de 
internationale Shalom Band. Tijdens de aanbidding 
zal hij de muziek begeleiden. 

Programma: 

 Om 16 uur inloop; 

 Om 16:30 uur aanbidden; 

 Om 17:30 uur barbecue + concert; 

 Om 20:00 uur einde. 
De dag wordt afgesloten met een speciaal concert 
van Pater Cristiano Pinheiro. 

De Spring Barbecue Shalom vindt plaats in de 
pastorie van de Kerk O.L.V. ten Hemelopneming, 
Dorpsstraat 1, 6871AA Renkum. De eigen bijdrage 
voor deelname aan deze dag is € 5. De locatie is 
moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Daarom zorgt de organisatie voor vervoer vanaf 
station Ede-Wageningen naar Renkum. Indien je 
hier gebruik van wilt maken, geef dit dan aan bij je 
aanmelding. 

Info en opgave: apostolicautrecht@comshalom.org, 
telefonisch via 0617 009 194/ 0317 356 724, of via 
facebook: Shalom Nederland. 

Plaatsen van zonnepanelen bij de 
Gereformeerde Kerk in Bennekom 
Op maandag 25 april worden zonnepanelen 
geplaatst bij de Gereformeerde kerk in Bennekom. 
Symbolisch gezien betekent deze handeling meteen 
ook de afsluiting van de "Duurzaam op weg Actie 
van de Bennekomse Kerken". Deze actie werd in de 
zomer van 2015 opgezet om informatie te geven en 
geld in te zamelen voor duurzaamheidsprojecten 
van de plaatselijke kerken. Het staat iedereen vrij 
de activiteiten rond het plaatsen van de zonne-
panelen aan de achterzijde van het kerkgebouw 
(Krulwegkant) op maandag 25 april te bekijken. 
Omstreeks 15.30 uur zal er wat meer specifieke 
aandacht worden geschonken aan de bijzondere 
betekenis van dit project. De officiële onthulling van 
de actieve zonnepanelen op een lsd-scherm in de 
ontmoetingsruimte van de Brink zal plaats vinden 
op zondag 1 mei tussen de beide morgendiensten in 
om 10.15 uur. 

Dodenherdenking 4 mei Rhenen 
Op woensdag 4 mei herdenken we de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld 
sindsdien. Ook staan we erbij stil dat sinds 1945 de 
wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog. 
Vanwege deze geschiedenissen reflecteren we op 
het verleden en proberen we lessen te trekken voor 
het heden en de toekomst. 

Evenals in de Tweede Wereldoorlog hebben we 
vandaag te maken met wrede en autoritaire 
groeperingen die zich schuldig maken aan 
aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord.  
We moeten steeds opnieuw nadenken over de 
wijze waarop de vrijheid zo goed mogelijk 
beschermd is. Elk jaar weer. Elke dag weer. Het 
behoud van onze vrijheid ligt in het afwijzen van 
haat. Als de vrijheid op de proef wordt gesteld 
moeten we haar nog steviger omarmen. 
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In dit licht bezien wordt jaarlijks in de 
Gedachteniskerk in Rhenen, voorafgaand aan de 
dodenherdenking, van 18.00 tot 18.45 uur een 
oecumenische viering georganiseerd. Een viering 
die openstaat voor ieder die zich betrokken voelt. 
Ook u, ook jij bent van harte welkom! 

Na afloop van de viering vertrekken we met de 
aanwezigen die dat willen, gezamenlijk naar de 
Grebbeberg, waar we om 19.00 uur aansluiting 
zoeken bij de stille tocht op weg naar het Militair 
ereveld. We zien u graag op woensdag 4 mei om 
18.00 u in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82, 
Rhenen (ingang bij de voetgangersoversteekplaats). 
Zie ook: www.gedachteniskerk.nl. 

‘Maliebaanmonologen’ begin mei 
uitgezonden op tv 
Aansluitend aan ‘Nieuwsuur’ (NPO 2) zendt de NOS 
op de eerste zes dagen van mei ‘De 
Maliebaanmonologen’ uit. Theatergroep Aluin 
voerde deze theatermonologen vorig jaar in de 
aanloop naar Bevrijdingsdag voor het eerst met veel 
succes op. De monologen zijn gebaseerd op het 
boek Aan de Maliebaan van Ad van Liempt, dat 
vorig jaar verscheen. De hoofdrolspelers zijn 
‘helden en schurken’ die in de Tweede Wereld-

oorlog aan de Utrechtse Maliebaan woonden en 
werkten. De NSB en de SS waren ruim vertegen-
woordigd, maar ook het verzet tegen de bezetters 
was op de Maliebaan gevestigd. De zes monologen 
werden vorig jaar opgevoerd in de historische 
locaties; voor de monoloog van aartsbisschop De 
Jong was dat de Paus Adrianuszaal in het 
aartsbisschoppelijk paleis aan Maliebaan 40, een 
ontvangstruimte die qua inrichting nog grotendeels 
gelijk is aan de jaren ‘40-‘45. Het aartsbisdom had 
de acteur voorzien van de benodigde kleding en 
attributen zoals een bisschopskruis en bisschops-
ring. De andere vijf monologen zijn van Erna 
Boomsma (secretaresse bij de Sicherheitspolizei), 
SS-voorman Henk Feldmeijer, vicevoorzitter Frits 
Elzas van de Joodse Raad Utrecht, verzetsvrouw 
Marie-Anne Tellegen (bijnaam ‘dr. Max’) en NSB-
leider Anton Mussert. Vanwege de enthousiaste 
reacties werd ervoor gekozen om de monologen 
ook op video vast te leggen. De laatste opnames 
werden gemaakt op 31 maart, in aanwezigheid van 
mgr. Hoogenboom en Ad van Liempt. Voor het 
uitzendschema en voor verdere informatie, zie 
http://bit.ly/1VkrM92. 

(Uit: parochiebladenservice juni 2016) 

 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Laudato Si, Geprezen zijt gij. Een eerste 
stap? 
Onze Paus Franciscus wordt geprezen om zijn 
bijzondere, herderlijke opvattingen inzake vele 
heikele geloofszaken. En terecht, een verademing. 
Een moedig man die ook het bestuur van onze kerk 
in Rome tegen het licht houdt met de machtige 
Curie als tegenstander. En, waarschijnlijk voor het 
eerst in de geschiedenis van de R. K. kerk, verschijnt 
er een encycliek Laudato Si (Geprezen zijt gij) die de 
nadruk legt op de noodzaak zorg te dragen voor de 
schepping, vooral vanuit de aandacht voor de 
zwakke en gekwetste mens. En dat zijn er vele en 
dat worden er steeds meer. Maar evenals er op de 
voorafgaande klimaatconferentie in Parijs, eind 
vorig jaar, de grote en groeiende wereldbevolking 
niet aan de orde kwam als een punt van zorg, zo 
roert ook onze Paus deze ernstige zaak niet aan. Het 
is geen factor van betekenis lijkt het, terwijl het juist 
onze eerste zorg zou moeten zijn. 

Het vergt moed te erkennen dat wij mensen, door 
ons grote en steeds grotere aantal het probleem 
zijn, wij zijn onszelf een plaag en niet alléén ons zelf, 

de hele natuur lijdt eronder. Wij mensen geven 
onszelf altijd voorrang, beter gezegd wij nemen het, 
wij schuwen geen geweld. Het aantal zwakke en 
gekwetste mensen waarvoor de Paus zijn bezorgd-
heid uitspreekt zal blijven groeien. Dat probleem 
valt niet op te lossen met minder CO2 en hergebruik 
van grondstoffen, hoe belangrijk dat ook is. En al 
zou de bevolkingsgroei nu stoppen dan zullen wij 
mensen door een groeiende welvaart de aarde 
verder uitputten en vervuilen en de natuur verder 
terugdringen. 

Stelt U zich eens voor dat 10 % of maar 5 % van de 
bevolking van landen als China en India net zo 
welvarend wordt als wij Nederlanders nu zijn, en 
net als wij gaan consumeren en vakantie gaan 
houden, hoeveel groter zal dan de ‘voetafdruk’ van 
de wereldbevolking zijn? Een akelig vooruitzicht, 
zelfs bij een stagnerende groei. Werd het U lezer 
niet bang te moede toen het bericht kwam dat 
Nederland 17 miljoen inwoners telde en de 
18 miljoenste al tamelijk dichtbij was? Mij wel. In dit 
verband herinner ik mij nog een bericht over onze 
groei van een 15-tal jaren geleden waarin de groei 
gelijk was aan het inwonertal van een flinke stad als 
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Groningen in één jaar tijd. Dat kan toch niet zo door 
gaan dacht ik, maar het ging door. Een bericht in 
Trouw van 28 juli 2014: Manilla verwelkomt de 
100.000.000-ste burger. Eigenlijk zou dan de vlag 
halfstok moeten hangen, vooral als wij lezen in 
hetzelfde bericht dat er in 1990, 24 jaar eerder, nog 
maar 60 miljoen inwoners waren op de Filipijnen! 
Een razend snelle groei, de helft van de 100 miljoen 
is jonger dan 25 jaar! De Filipijnen, een grotendeels 
katholiek land, waar onze kerk een grote invloed 
had en heeft op de katholieke moraal. En niet alleen 
daar. 

Wij gelovige mensen beschouwen ons zelf als 
meester der schepping. Is dat wel juist? Zijn wij als 
mensensoort niet één van de talrijke soorten op 
deze aarde, preciezer gezegd één van de vele 
zoogdieren? Direct of indirect zijn wij met de hele 
schepping verbonden. Met onze geestelijke 

vermogens zijn wij in staat ons overal een 
woonplaats te verschaffen en dringen wij de andere 
soorten terug, steeds verder. De verantwoorde-
lijkheid van de meester der schepping voor een 
goed beheer schiet schromelijk tekort, is er 
nauwelijks. 

Gezien haar verleden rust er, op onze R.K. kerk met 
name, een grote verantwoordelijkheid met betrek-
king tot de bevolkingsgroei. Durft zij, durft deze 
Paus een volgende stap te zetten door ons te wijzen 
op de m.i. desastreuze groei en de weg te wijzen 
deze het hoofd te bieden? De pauselijke nadruk op 
de noodzaak zorg te dragen voor de schepping, 
vooral ook vanuit de aandacht voor de zwakke en 
gekwetste mens, vereist dit. Een volgende stap is 
bittere noodzaak. Wij zijn nog niet te prijzen! 

F.J. Breteler 
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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 
Webmaster 
Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 
e-mail: webmaster@rkkerkbennekom.nl 


