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 __________________________________ PAASTIJD ___________________________________ 

 

Pasen is bij uitstek het feest waar we vieren dat het leven sterker is dan de dood. Hoe toepasselijk 
is dat niet voor onze eigen katholieke geloofsgemeenschap in Bennekom om dat te vieren? Enkele 
weken geleden is op grootse en feestelijke wijze de aftrap gegeven van het jubileumjaar MVR 60. 
Zestig is een mooie leeftijd. Als mensen 60 worden in goede gezondheid is dat een leeftijd waarop 
veel levenservaring is opgedaan en wijsheid is verworven. Maar het is ook een leeftijd om vitaal te 
zijn, en dat is maar goed ook want het pensioen is, zeker tegenwoordig, nog wel een eindje weg. 
De vitaliteit van een 60-jarige, dat is wat de Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap uitstraalt.  

Wij staan er niet dagelijks bij stil dat er ook vroeger, in de late middeleeuwen, een katholieke 
geloofsgemeenschap was in Bennekom. Die kwam bij elkaar in de St. Alexanderkerk, de kerk die 
tegenwoordig Oude Kerk wordt genoemd. In de tijd van de reformatie aan het einde van de 16e 
eeuw werd de kerk aan de katholieke eredienst onttrokken. Lange tijd kon er toen niet dichterbij 
dan in Renkum katholiek gekerkt worden. De katholieken liepen tijdenlang hemelsbreed de 
kortste weg naar Renkum over een pad dat tegenwoordig het Papenpad heet. Velen van ons 
kennen het begin van dit pad goed van de plek bij het maïsveld waar wij elk jaar op 11 november 
bij elkaar komen met vele kinderen om Sint Maarten te vieren en te gedenken.  

Hoe mooi en symbolisch is het eigenlijk niet dat we juist 
aan het Papenpad elk jaar aan de Bennekomse 
bevolking laten zien dat de katholieke traditie 
voortleeft? We houden de herinnering levend aan een 
heilige die leefde zoals Jezus ons voorging. Deze traditie 
is eeuwenlang niet gevierd in het Bennekomse en heeft 
nieuw leven gevonden. Sint Maarten leeft weer in 
Bennekom. 

De tijd van Pasen is een goed moment om stil te staan 
en te vieren dat het katholieke geloof hier 60 jaar 
geleden herboren is. Maar moge de Paastijd vooral ook 
voor ons persoonlijke leven een moment zijn dat we 
gesterkt worden in het geloof dat de dood niet het 
laatste woord zal hebben. Pasen is een feest van het 
voorjaar, de tijd van nieuw en herboren leven. Ik wens 
u een zalige Paastijd toe.  

Gilles Ampt 
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apr 8 kledinginzameling mensen in nood 
 9 palmpasenoptocht 
 10 &11 &12 stiltevieringen oude kerk 
 14 bloemengroet goede vrijdag 
 22 doedag 
 23 wandeling tijd voor de lente 
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Parochiewacht: 0318 414 896 
De Mariakapel is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is de parochiewacht 
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk. 
(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. In noodsituaties, bedie-
ning, handoplegging en ziekenzegen, 
overlijden, kunt u het nummer dat op de 
band staat bellen. 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best worden 
gemeld bij de parochiewacht. 

Aandacht voor zieke/eenzame 
medeparochianen 
 Onze geloofsgemeenschap wil aandacht 
geven aan parochianen die dit nodig 
hebben. Dit kan alleen als wij op de 
hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het 
verblijf in het ziekenhuis, of de opname 
in een revalidatiecentrum, verpleeghuis, 
of hospice. Daarnaast zijn er mensen die 
eenzaam zijn. Zij ontvangen geen bezoek 
van de geloofsgemeenschap terwijl dat 
wel welkom is. Als pastoraatsgroep 
willen wij, samen met de bezoekgroep, 
graag die aandacht geven en een 
luisterend oor zijn voor deze mede-
parochianen. Mocht u twijfelen of het 
wel bekend is bij de pastoraatsgroep dat 
of uzelf, uw partner of een mede-
parochiaan in uw omgeving ziek of alleen 
is, wilt u ons dit dan laten weten? Belt u 
dan met één van de leden van de 
pastoraatsgroep (namen en nummers 
staan op de laatste pagina van het 
NieuwSBlad) of bel het nummer van de 
parochiewacht; bij geen gehoor kunt u, 
een boodschap inspreken: U wordt dan 
teruggebeld. Ook is het mogelijk om een 
e-mail te sturen naar: pastoraatsgroep 
@rkkerkbennekom.nl. Uw berichten 
worden altijd vertrouwelijk en met de 
grootste zorg behandeld. 

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 ________________________________ KERKBERICHTEN ________________________________ 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 9 april t/m 21 mei 
2017 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom. 

zondag 9 april, Palmzondag 
10.00 uur: Gezinsviering met communie m.m.v. 

kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: pastor Joop Nijrolder 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Ronald Mc Donald huis 
 

Palmpasen (10.00 uur) 
A.s. zondag (9 april) is het 
Palmpasen. Kom met je 
zelfgemaakte palmpasenstok 
naar de kerk om het samen te 
vieren! We verzamelen tussen 
9.45 en 10.00 uur op het 
kerkplein. Eerst staan we in de 
kerk stil bij de betekenis van 
Palmpasen en dan lopen we 
een mooie optocht samen. Tot 
dan!  

 

Paasattenties kunnen vanaf Palmzondag 9 
april worden ingeleverd in de manden 
achterin in de kerk of bij de parochiewacht. 
De bezoekgroep zal er mooie attenties van 
maken en de wijkcontactpersonen zullen 
deze bezorgen. 

donderdag 13 april, Witte Donderdag (gezamenlijk 
met Ede) 

19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 
koor 

voorgangers: pastoor Adri van Dijk en pastor Guido 
Dieteren  

collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Amnesty International 

vrijdag 14 april, Goede Vrijdag 
15.00 uur:  Kruisweg m.m.v. kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: Marian Bolscher 

19.30 uur:  woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis 
voorganger: Marian Bolscher 

Tijdens beide vieringen is er gelegenheid tot 
bloemenhulde bij het kruis. 

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 14 april om 15.00 uur. 

zaterdag 15 april, Stille Zaterdag in Ede!! 
21.30 uur: Paaswake m.m.v. Jongeren Koor 

Antonius 
voorgangers: pastoor Adri van Dijk en pastor Guido 

Dieteren 

zondag 16 april, Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 23 april, 2de zondag van Pasen 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Zonnebloem Bennekom 

zondag 30 april, 3de zondag van Pasen 
10.30 uur: Titusviering in Ede m.m.v. Laudate 
voorganger: pastoraal team 

zondag 7 mei, 4de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Johanneskoor 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Roepingenzondag 

zondag 14 mei, 5de zondag van Pasen 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

koor 
voorganger: pater F. Vergeer 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Cordaid Jonge Moeders 
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zondag 21 mei, 6de zondag van Pasen 
10.00 uur: Oecumenische lintviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Peter Samwell en ds. Hessel Keegstra 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: voor EPAFRAS (geestelijke verzorging 

van Nederlandse gedetineerden in 
het buitenland) 

zondag 28 mei, 7de zondag van Pasen 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantores 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice 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. 
apr 16 10.00u Kroes 0318 418 002 
 30 GEEN VIERING 
mei 14 10.00u Schrijver 0318 415 803 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
apr 16 10.00u De Groot 0318 417 355 
 30 GEEN VIERING 
mei 14 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 
apr 16 10.00u Meijs 0318 4 18 273 
 30 GEEN VIERING 
mei 14 10.00u Beerepoot 0317 423 570 

Mededelingen 
Nieuwe parochianen 
Marjon van Es is verhuisd van Ede naar de 
Hazenhoeve 25 in Bennekom. 

Witte Donderdag 13 april 2017 
De Witte Donderdagviering wordt samen met de 
geloofsgemeenschap katholiek Ede in Bennekom 
gevierd. Zoals iedere wittedonderdagviering in onze 
geloofsgemeenschap vragen we om iets mee te 
brengen voor de paasattenties. Dat kan zijn bijv. 
paaseitjes, koekjes, bonbons, jam, mandarijnen en 

nog veel meer. Deze gaven worden tijdens de witte 
donderdagviering samen met de collecte naar het 
altaar gebracht. Op Goede Vrijdag gaat de 
bezoekgroep van deze gaven paasbakjes maken. 
Deze worden dan door de wijkcontactpersonen op 
de juiste adressen gebracht. De lijst met adressen 
wordt samen gemaakt met de pastoraatsgroep. Op 
deze manier kunnen wij zowel aandacht als iets 
tastbaars bezorgen bij medeparochianen. 

Wijkcontactpersonen, pastoraatsgroep en 
bezoekgroep 

Dank dank dank 
Op de openingsavond van ons 60 
jarig jubileum waarbij velen aanwezig 
waren, kwam na toespraken van de 
voorzitter, Peter Wijngaard, Hans 
Lukassen en Leo van Broekhoven de 
burgermeester van Ede, dhr van der 
Knaap, in vol ornaat naar binnen. Na 
een inleiding over onze 
geloofsgemeenschap en de vele 

vrijwilligers noemde hij ineens mijn naam. Ik werd 
naar voren geroepen en mocht plaatsnemen op een 
versierde stoel. Toen ik daar zat zag ik ineens onze 
kinderen, mijn zus en zwager, mijn schoonzussen en 
zwagers zitten. Toen had ik het vermoeden 
dat er iets bijzonders te gebeuren stond. 
Wat een verrassing en wat een waardering 
kreeg ik te horen voor al het vrijwilligers-
werk in onze geloofsgemeenschap en bij 
Mare en Melania. Dat was een “lintje” 
waard vond men. Ik ben er heel blij mee, 
mede omdat dit heel veel waardering 
inhoudt. 

Marian Bolscher 

Stiltevieringen in de Stille week 

 

In de dagen tussen de intocht in Jeruzalem en de 
gevangenneming van Jezus zijn er op maandag 10, 
dinsdag 11 en woensdag 12 april ’s avonds korte 
momenten van bezinning in de Oude of Sint 
Alexanderkerk. Door middel van een vaste opbouw 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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met ruimte voor zang, lezingen, gebeden, muziek en 
vooral stilte is er gelegenheid tot bezinning te 
komen in deze Stille Week. De kerk is iedere avond 
om 19.00 uur open, waarna de vieringen om 19.30 
uur aan zullen vangen en ongeveer een 30-45 
minuten zullen duren.  

Deze activiteit valt onder de Raad van Kerken 
Bennekom. Medewerking wordt verleend door de 
leden van de voorbereidingscommissie. De muzikale 
begeleiding is in handen van de heer Sipma, in 
samenspel met Marja Hulsbergen op de fluit. 

Lintviering Raad van Kerken op 21 Mei 
Op 21 mei organiseert de Raad van Kerken 
Bennekom een Lintviering met als thema “All-in the 
Family”. Zowel in kerkelijk als in gezinsverband 
kunnen we met elkaar verbonden zijn. 

 

De Lintviering is ontstaan uit de gedachte om 
mensen meer betrokken te laten zijn bij de 
verschillende geloofsbelevingen in de verschillende 
kerken hier in Bennekom. Het lint wordt gevormd 
door de kerkgangers die tijdens de viering letterlijk 
op pad gaan naar een andere kerk. Dit jaar is er 
echter voor een andere opzet gekozen. De 
deelnemende kerken zijn de Brinkstraatkerk, de 
Oude of St. Alexanderkerk, de Ontmoeting en de 
Maria Virgo Regina. De voorgangers gaan halver-
wege de dienst op pad naar een andere kerk. 
Doordat zij de dienst leiden vanuit hun eigen 
geloofsbeleving blijft het aspect van oecumene in 
stand. 

Het motto van de Raad van Kerken luidt: 

‘Wij kunnen niet één zijn, 
als we elkaar niet liefhebben, 

Wij kunnen elkaar niet liefhebben, 
als we elkaar niet kennen, 

Wij kunnen elkaar niet kennen, 
als we elkaar niet ontmoeten’. 

In elke kerk zal een koor of speciale muzikale 
begeleiding aanwezig zijn. De begintijd van de 
viering is in alle kerken 10.00 uur. Aan het eind is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een kopje 
of koffie of thee. 

In memoriam Herman Humme 
Op 18 februari overleed de heer Herman Humme, 
mijnheer Humme voor de meesten van ons, 
Hermanus Engelbertus. Hij werd 92 jaar oud. 

10 jaar geleden, bij het vijftigjarig jubileum van onze 
parochie werd de heer Humme een interview 
afgenomen en wel om de volgende reden: hij is een 
interessant persoon, die we vrijwel wekelijks in de 
kerk zien en van wie we eigenlijk erg weinig weten. 
“Ik ben een man van weinig woorden”, zei Humme 
op deze constatering. Maar vertellen wilde hij maar 
wat graag: over zijn woonplaats Gennep in Noord-
Limburg, waar hij met zijn ouders en zijn enige 
broer zijn jeugd doorbracht. Over zijn vader die 
overleed aan tuberculose toen Herman 10 jaar oud 
was. Over de oorlog en de evacuatie. Over zijn 
studie, Scheikunde in Leiden en zijn werk aan het 
rijkszuivelinstituut aldaar. Toen het instituut ver-
huisde naar Wageningen besloot Humme mee te 
gaan en zo kwam hij in Bennekom terecht. In die 
tijd ging hij in het weekend naar Gennep om zijn 
moeder te verzorgen tot haar dood in 1995. 

Wekelijks ging Herman Humme naar de kerk, liefst 
een eucharistieviering. Met zijn auto of per snor-
fiets begaf hij zich dan naar een kerk of kapel waar 
een priester de H. Mis opdroeg. Later toen dat niet 
meer lukte stelde hij zich tevreden met de vieringen 
in onze RK. Kerk in Bennekom. Nog later was hij blij 
dat de mensen van de rijdienst hem wekelijks 
ophaalden. Elke week een ander gezicht en elke 
week kon hij dan weer zijn verhalen vertellen; zijn 
eigen levensloop en verhalen uit de geschiedenis, 
met alle data en de kleinste details. Herman 
Humme beschikte over een nauwkeurig geheugen. 

Een eenvoudig man was hij ook, en ook heel 
praktisch en inventief. Hierdoor kon hij tot het 
laatst thuis blijven wonen; uiteraard met de nodige 
zorg. In het interview vertelde mijnheer Humme: “Ik 
bid regelmatig, elke dag en ik geloof in een 
hiernamaals en ik geloof dat ik daar mijn dierbaren 
weer zal zien: mijn broer, mijn ouders. Zo heb ik het 
geleerd en zo geloof ik”. 

Vier dagen voor zijn overlijden werd de heer 
Humme opgenomen in het hospice. Daar diende 
onze pastoor hem het sacrament van de zieken toe. 
Kort daarna overleed hij. Omringd door de kinderen 
van zijn broer, zijn nichten en neven en hun 
kinderen, en veel parochianen, namen we in een 
Eucharistieviering afscheid van Herman Humme. 
Moge hij rusten in vrede. 



 

7 
 

Samen de maaltijd delen 
Na weer een geslaagde gezamenlijke maaltijd in 
januari, kunnen we de 5e-zondagmaaltijd al bijna als 
een traditie gaan beschouwen. Ook op de vijfde 
zondag van april (30 april) bent u weer van harte 
welkom in de Parochiezaal om samen de maaltijd te 
delen. De maaltijd start om 17.00 uur en wordt 
vooraf gegaan door een meditatief moment in onze 
kerk om 16.30 uur. 

Kookgroep Het Heilige Boontje 
bereidt voor u een 3-gangenmenu 
om van te genieten: op 30 april 
serveren we een frisse voorjaars-
maaltijd, bereid met eerlijke 
producten, waar mogelijk Fair-
Trade en biologisch. U kunt hierbij aanschuiven voor 
€ 7,50 p.p. en € 5 voor kinderen. Wijn/fris en 
koffie/thee € 1. Opgave en eventuele dieetwensen 
graag uiterlijk 16 april bij Hermine 
(wilmink@planet.nl). Het maximale aantal deel-
nemers is 40. 

We zien u graag bij ons aan tafel! Mocht de gang 
naar de kerk een bezwaar zijn voor u, laat het ons 
weten. We halen u graag op en brengen u na afloop 
weer thuis. 

Vrijwilligers 
Bedankt 
- Waar zouden we zijn zonder de 

inkomsten van advertenties? 
Klaas Postma heeft 15 jaar de 
financiën van de advertenties 
geregeld en nieuwe adverteer-
ders gezocht. Een hele klus! Bedankt dat je dit zo 
trouw hebt gedaan. Anton Baks: geweldig fijn 
dat je het overneemt. 

- Anneke Helle: bedankt voor de muzikale 
bijdrage aan het gemengde koor! 

Welkom 
- We hebben voor twee wijken nieuwe 

wijkcontactpersonen gevonden! Ine Broers 
neemt wijk 19 (Wageningen Hoog) voor haar 
rekening, en Greet en Hans van Heck gaan 
zorgen voor wijk 7. Heel fijn dat jullie dit gaan 
doen. 

Werkgroep Vrijwilligers 
(Marian Bolscher, Truus Appelman, 

José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 

Doedag 
Bijna is het zover…………. Een belangrijke dag voor 
onze MVR komt er aan. Zaterdag 22 april gaat het 
gebeuren. Onze beroemde en gezellige “DOE-DAG”. 
Jong en oud gaan zich weer inzetten voor onze kerk. 
Met z’n allen de kerk weer super schoon maken. 
Om 9.30 uur verwachten wij U allen bij de koffie 
met traktatie. Dan gaan wij ook de “groepjes” 
indelen. Tussen de middag een heerlijke lunch. 
Daarna een snelle afronding van de werk-
zaamheden. Truus, Riet en ik hebben er reuze zin in. 
We verwachten als vanouds weer een grote 
opkomst. 

Tot zaterdag 22 april! 

Met vriendelijke groet, ook namens Truus en Riet, 
Pieter Boers 

Mooi resultaat tijdens sobere maaltijd 
17 maart kwamen 30 bezoekers naar de sobere 
maaltijd die in het teken stond van ons eigen 
vastenactie-project in Namanga, Kenia. Na een kort 
welkomstwoord kon de maaltijd beginnen. Dit jaar 
een Keniaanse maaltijd: maïsmeelbrij met bonen, 
maïs en tomaten. Alle ingrediënten waren 
biologisch en/of fair trade. Ook het hongerdoek 
kreeg tijdens de maaltijd aandacht. Na de maaltijd 
werd een korte film vertoond van de Stichting 
Catharinafonds, de stichting die in Kenia al vele 
klaslokalen en meisjeshuizen kon bouwen. 

Het was weer een mooie, gezellige avond met een 
geweldig resultaat. De maaltijd bracht € 284,50 op 
voor ons project in Kenia. Alle bezoekers bedanken 
we ook namens alle kinderen in Namanga en de 
Stichting Catharinafonds voor hun belangstelling en 
gulle gaven. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de 
Stichting Catharinafonds dan kunt u op de website 
www.catharinafonds.nl meer 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 

Kinderkoor Eigenwijs zingt 
Wilhelmus op 27 april 

Ons kinderkoor zingt het Wilhelmus op 
Koningsdag 2017! Komt u ook 

luisteren? Donderdag 27 april, 9.30 u 
vóór de Oude Kerk. 

mailto:wilmink@planet.nl
http://www.catharinafonds.nl/
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Kort verslag MVR locatieraad 
Hoewel het nog maart is als ik dit schrijf kan je 
eigenlijk al lekker buiten in de tuin zitten. De 
bloesem begint uit te lopen en mijn magnoliaboom 
staat vol in de knop. Op naar de lente. Er staan ons 
weer mooie dingen te wachten: 

1. Maar eerst een terugblik op een zeer geslaagde 
openingsavond van het 60-jaar jubileum. Een 
grote opkomst, met leuke speeches, grappige 
toneelstukjes van Mare, en met als klap op de 
vuurpijl: Marian Bolscher die zowaar een lintje van 
de koning kreeg voor het vele werk dat ze als 
vrijwilliger gedaan heeft. Daar leverde de 
burgemeester wel zijn vrije avond voor in. Deze 
avond belooft al veel voor de rest van het 
jubileumjaar (waaronder het mini-symposium dat 
– als u dit blad krijgt – al geweest is). 

2. Op 22 maart jongstleden is de eerste cursus-
avond geweest van de korte cursusreeks 
Liturgietoerusting. Daar namen zo’n 10 mensen 
aan deel. Henri ten Have gaf op deze avond de 
eerste stoomcursus over de elementaire begin-
selen van de liturgie. Dat was wel even zweten 
voor de aanwezigen. Maar Henri legde het 
duidelijk en met enthousiasme uit. Nog 4 
avonden…. 

3. De leerlingen van de Julianaschool zijn woensdag 
8 februari op bezoek geweest in onze kerk. John 
Veraa, Riet Kroes en Pieter Boers hebben de 
rondleiding op zich genomen. Ze vonden het leuk 
om te doen en leerzaam; en voor de leerlingen 
een interessante morgen waar hen veel werd 
bijgebracht over onze kerk. 

4. U heeft waarschijnlijk het trieste nieuws al 
vernomen maar Pater Aristoteles gaat terug naar 
Brazilië omdat de Shalom-missie in Renkum wordt 
opgeheven. Oorzaak is de strenger geworden 
wetgeving in Nederland, waardoor de andere 
leden van de Shalom-groep moesten vertrekken 
en pater Aristoteles de komende 7 weken niet 
mag werken. Shalom heeft besloten ook pater 
Aristoteles terug te halen. Heel jammer dat de 
Shalom-gemeenschap, die zich juist een plek had 
verworven, geen toekomst heeft in onze parochie. 

5. De werkgroep Gezinsviering is al weer druk bezig 
met de voorbereiding voor Palmpasen en Goede 
Vrijdag. De Palmpasenstokken zullen van te voren 
worden gemaakt op de school. Nu maar hopen 
dat de kerk weer uit zijn voegen barst door alle 
kinderen (en ouders). 

6. En schrijf het vast in uw agenda: de 
vrijwilligersmiddag is dit jaar op 25 juni 2017. 

De MVR locatieraad 

Collecteopbrengsten februari en maart 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte of 
opmerking 

12 feb 93,40 182,30 Caritas 

19 feb 104,33 99,00 
Wederopbouw 
Haïti (Cordaid) 

22 feb 127,70  uitvaart 

26 feb 166,03 169,82 
Zorgboerderij 
Willemshoeve 

5 mrt 113,96 124,22 Voedselbank Ede 

12 mrt 124,60 121,40 Caritas 

19 mrt 101,00 253,90 Vastenaktie 

26 mrt 81,30 114,53 
Artsen zonder 

Grenzen 

Totaal: 912,32 1065,17  

Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- Op 9 april collecteren we voor het Ronald 

McDonald huis in Arnhem. In het Ronald 
McDonald Huis Arnhem verblijven ouders, 
broertjes en zusjes van kinderen die worden 
behandeld in revalidatiecentrum Klimmendaal of 
ziekenhuis Rijnstate. 

- Op Witte Donderdag 13 april is er een 
gezamenlijke viering met Ede in onze kerk; de 
opbrengst van de collecte is dan bestemd voor 
Amnesty International. Amnesty International 
komt op voor de rechten van mensen – van het 
afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor 
de vrijheid van meningsuiting, en van het 
beschermen van de rechten van migranten en 
vluchtelingen tot het strijden tegen politiek 
geweld en vervolging. 

- Op 1ste Paasdag zondag 16 april is de collecte voor 
Caritas in Bennekom. 

- De collecte op zondag 23 april is bestemd voor de 
Zonnebloem Bennekom. De Zonnebloem zet zich 
in voor mensen voor wie persoonlijk contact of 
deelname aan het maatschappelijk leven niet 
vanzelfsprekend is. 

- Op zondag 30 april is er een centrale Titusviering 
in Ede. 

- Op zondag 7 mei is het Roepingenzondag en is de 
opbrengst van de collecte bestemd voor de 
opleiding van priesters en diakens. 

- Op 14 mei is de collecte voor Cordaid Memisa 
voor medische ondersteuning van jonge moeders 
en zwangere meisjes. 

- Op 21 mei is er een lintviering van de Raad van 
Kerken waarbij verschillende kerken in Bennekom 
kunnen worden bezocht. De collecte in alle 
deelnemende kerken is bestemd voor EPAFRAS. 
EPAFRAS bezoekt Nederlandse gedetineerden in 
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gevangenissen in het buitenland en geeft hen 
geestelijke zorg. 

Ik beveel deze collectes van harte bij u aan. 
Arend Jan Nell 

Nieuwe Jongerengroep actief 
Onze MVR gemeenschap heeft een nieuwe 
jongerengroep. Na het voorbereidende werk en de 
eerste opstart door Pieter Boers (een soort van 
oudere jongere) hebben Suzanne de Bruijn, Mark 
Slotboom en René Wijngaard het initiatief 
overgenomen. Zij zijn bezig met het opzetten van 
een jongerengroep, die ze de naam ‘On the Road’ 
hebben gegeven. 

‘On the Road’ wordt een groep voor jongeren van 
12 t/m ongeveer 15 jaar; de naam is een verwijzing 
naar de levensweg waaraan de jongeren op deze 
leeftijd zelfstandig beginnen. In de regio rond 
Bennekom is geen katholieke jongerengroep meer; 
die in Wageningen is bij gebrek aan animo 
opgeheven. 

De 3 pijlers worden: gezelligheid, geloof en maat-
schappelijke betrokkenheid. Er worden maandelijks 
bijeenkomsten georganiseerd (op vrijdagavond). 
Methoden ter inspiratie zijn: Rock Steady (in 
gebruik bij de protestantse kerk Bennekom, waar 
men 4 goed lopende groepen heeft) en Rock Solid 
(gebruikt in Wageningen). 

Voor maatschappelijke betrokkenheid kan worden 
aangehaakt bij de actie ‘Nacht zonder dak’, waar de 
protestantse jongeren al aan meedoen. Dit is een 
sponsoractie om geld in te zamelen voor dakloze 
jongeren. Men slaapt dan een nacht in de open 
lucht. Ook wordt er gedacht aan bijdragen aan de 
diaconale projecten van onze geloofsgemeenschap. 

De groep is nog op zoek naar een eigen plek binnen 
ons kerkgebouw. Maar er zijn al opties genoemd. U 
gaat dat gegarandeerd een keer zien. Suzanne, 
Mark en René gaan zo snel mogelijk met de PR en 
werving beginnen. Het is de bedoeling dat de groep 
op 1 september van dit jaar van start gaat. Om dan 
toch wel minstens 60 jaar door te gaan. Heel veel 
succes toegewenst. 

De MVR locatieraad 

De werkgroepen – Werkgroep 
Gezinsvieringen 
Met regelmaat zal er in het NieuwSBlad een kort 
stukje komen van elke werkgroep, zoals voorgesteld 
door de Toekomstgroep MVR: “Aanwezig zijn in 
woorden”. Nu dan een groep die zich wel echt met 

de toekomst bezighoudt; de werkgroep Gezins-
vieringen. 

De werkgroep Gezinsviering (voorheen Gezins-
viering en Peuter/Kleuter apart) heeft de volgende 
visie: Ontmoeting (ouders en kinderen), herkenning 
(terugkerende elementen tijdens de gezinsviering) 
en verbinding (met de parochie en parochianen). 
We vinden het belangrijk om kinderen actief te 
laten deelnemen aan de viering. We richten ons op: 

- Gezinsvieringen in de kerk in samenwerking met 
kinderkoor Eigenwijs en met alle andere 
kinderen in de kerk (kerstavond, voorstellen 
Eerstecommunicanten, Eerste Communie, Palm-
pasen, Goede Vrijdag, gezinsviering vóór zomer-
vakantie). 

- Activiteiten gekoppeld aan de kerk, zoals Sint 
Maarten en het samen bekijken van de kerststal 
(in samenwerking met de Alexanderschool). 

- Activiteiten “buiten de kerk om”, zoals gezamen-
lijk eten en een speurtocht door de kerk. 

Studiedag functioneel begeleiden 
Op zaterdag 11 maart kwamen er 12 mensen 
inclusief Marcus de Haard bij elkaar in de Grote 
Kerk te Velp. Verschillende mensen met ook 
verschillende achtergronden maar met hetzelfde 
doel, namelijk het goed begeleiden van gemeente-
leden of koren die in de kerk samen komen om 
onder andere te zingen en op die manier mede hun 
geloof in de Eeuwige te beleven. Dan merk je dat er 
organisten zijn met 20 of 30 jaar ervaring. Ook met 
veel minder ervaring. Organisten die een koor 
begeleiden. En Pianisten die zich met de beide 
disciplines bezig houden. 

Tijdens het kennismakingsmoment denk je dan; hoe 
zal dit gaan, zo verschillend? Maar, dan komt het 
vakmanschap van Marcus toch om de hoek kijken, 
hij vertelt ons wat de bedoeling is en dan gaan we 
gauw aan de slag. De praktijk is het belangrijkste in 
dit geval. Waar gaat het om bij een tussenspel/ 
voorspel/naspel? Welk lied gaan we zingen? Wat is 
het tempo? En vooral, wanneer beginnen we met 
zingen en dan ook wel graag tegelijk. Wie geeft dit 
aan? Daar komt de organist/pianist om de hoek 
kijken! Maar …… altijd in dienst van het lied en de 
gemeente. Als je wilt laten horen hoe mooi en goed 
je kunt spelen zijn daar andere mogelijkheden voor 
bijvoorbeeld bij een concert. 

Boven bij het orgel wordt er eerst wat aarzelend 
gespeeld maar al gauw krijgt iedereen de smaak te 
pakken en wordt er goed met elkaar overlegd en 
meningen en ingevingen uitgewisseld. Ook dan 



 

10 
 

blijken er weer verschillen. Je kunt improviseren, 
harmoniseren en zelf componeren. Alles komt 
voorbij. Marcus luistert aandachtig en geeft 
aanwijzingen en doet voorbeelden voor. Wat wel 
blijkt is dat harmoniseren een belangrijk onderdeel 
is van het geheel. Marcus belooft ons te kijken of 
daar ook een cursus in gegeven kan worden! 

Aan het eind van de studiedag gaan we kijken en 
luisteren naar een aantal cursisten die het geleerde 
in praktijk brengen. Zij spelen een lied en een voor-, 
tussen-of naspel en dan is het spannend; zetten de 
overige cursisten die in de kerk zitten op tijd het 
juiste lied in? Het lukt alle keren, de cursus is 
geslaagd! Het laatste lied is: De dag door uwe gunst 
ontvangen. Zo waren wij daar in Velp op een mooie 
zonnige dag in maart. 

Anki Rijpma(cursist) 

Senioren Pastoraat 
Op donderdag 23 maart jl. is er weer een Senioren 
Pastoraats ochtend geweest, met een zeer goede 
opkomst. 44 parochianen van 80 jaar en ouder 
waren bij deze ochtend aanwezig. Sommigen 
gechauffeerd door Sjors Kaptein of Chris Gerrits. 
Door deze grote opkomst, was de Torenzaal te klein 
en moest er uitgeweken worden naar de 
kerkruimte. 

Voor deze ochtend was Vereniging Oud Bennekom 
gevraagd om, in het kader van ons 60 jarig jubileum, 
iets te komen vertellen over de geschiedenis van 
Bennekom en over het ontstaan van de diverse 
kerken die Bennekom rijk is. De heer H. Gijsbertsen, 
zelf 86 jaar oud, hield de lezing en wist ons veel te 
vertellen over de diverse kerken. De heer H. van 
Amerongen deed het technische gedeelte en had er 
zijn handen vol aan om de zon van het scherm te 
houden. Het was een boeiende en gezellige ochtend 
die afgesloten werd met een lekkere, versterkende 
lunch in de Parochiezaal, verzorgd door het lunch-
team: Guus Mosch, Marian Hulsbosch, Marianne 
van Oostrum en Agnes Gielink. Daarna ging ieder 
weer zijn weg op deze stralende lentedag. 

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

Diaconiezondag Bennekom 
Eenmaal per jaar wordt er in een zondagsviering 
speciaal aandacht besteed aan onze activiteiten in 
de diaconie. Met het diaconieberaad, ons koor Arsis 
en voorganger Hans Lammers vroegen we op 12 
februari aandacht voor ‘er zijn voor een ander’, met 
deze keer ook iets nieuws. 

Zoals u weet zijn er namens de geloofsgemeen-
schap allerlei werkgroepen actief in de diaconie, 
bijvoorbeeld: MOV met de vastenactie en onze 
straatkinderen in Bolivia, Caritas die dankzij onze 
gulle collectegaven enkele minder bedeelden tijde-
lijk kan bijstaan in financiële nood, en de bezoek-
groep die mensen broodnodige aandacht geeft. 
Deze en andere werkgroepen presenteerden zich na 
de viering bij de koffie achterin de kerk, zodat 
parochianen een praatje konden maken met de 
mensen die ook namens hen dit werk doen. 

De meeste mensen willen best af en toe wat voor 
een ander doen, maar niet iedereen wil zich binden 
aan zo’n werkgroep. Met het oog hierop was er dit 
jaar achterin de kerk een soort markt voor 
eenmalige kleine klusjes van een paar uur, waarmee 
je een ander blij maakt. Van planborden kon je 
kaartjes pakken met een concrete taak: op 
zorgboerderij de Willemshoeve zoals “dinsdag-
middag 14 maart tochtje op de duofiets”; of bij 
Machtella “donderdagavond 9 maart iemand in 
rolstoel van en naar koorrepetitie brengen”. 
Hapklare brokjes diaconie. Een verheugend aantal 
parochianen vulden hun naam in op zo’n kaartje en 
deden het in een bus. 

Pater Hans Koenen stelt ons in zijn preek wel eens 
de vraag: Wat betekent onze lokale geloofs-
gemeenschap voor anderen om ons heen? Wat zou 
Bennekom missen, als onze geloofsgemeenschap er 
niet meer zou zijn? Daarop gaven nu dus weer een 
aantal parochianen hun concrete antwoord. 

Laurens Beerepoot, vz. diaconieberaad 

Kledingbeurs 2017 
Ook dit jaar wil ik weer tweedehandskleding gaan 
verkopen. Dit kan alleen als u eens lekker door de 
kasten gaat en er mooie, schone en bruikbare 
kleding uithaalt! Echt winter is het nog niet 
geweest, maar de lente komt eraan en daarmee de 
opruimkriebels; vanaf maart 2017 kunt u bij mij 
kleding inleveren. Janneke Postma, Selterskampweg 
23, Bennekom. En zoals als altijd is de opbrengst 
weer bestemd voor de hoognodige verbouwing van 
onze koffie/vergader/keuken/toiletruimte. 

Prima film maar wat nu? 
Het was een indrukwekkende filmavond op 
13 maart in de Brink. De door onze taakgroep 
Kerk&Milieu/Samenleving vertoonde film “Before 
the Flood” toonde scherp de gevolgen van de 
klimaatverandering aan. Tegenover de mensen, die 
nog steeds tegen 99% van de wetenschappers in 
beweren, dat er niks aan de hand is met ons 
klimaat, lieten de beelden in de film zien dat onze 
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wereld echt aan het veranderen is. Smeltende 
ijskappen, heftige overstromingen en extreme 
droogte zorgen voor een groeiende armoede en 
ellende in grote delen van de wereld, met als 
meekomend gevolg: honger, oorlogen en vluchte-
lingenstromen. Na de film werd onder leiding van 
Reinier van den Berg door de ±100 aanwezigen 
nagepraat. Daarbij ging de vraag in de richting van 
de politiek: wat doen we tegen deze klimaat-
verandering? Maar vooral ook werd geconstateerd: 

wij moeten er zelf werk van maken. Niet op de 
ander wachten. Als wij er aan werken volgt 
langzamerhand de politiek ook. Politici moeten zich 
gestimuleerd en gesteund weten door mensen als u 
en ik. Deze avond was een goede stimulans om het 
klimaatprobleem zelf nog meer serieus te nemen. 
Wij zijn rentmeesters om voor Gods schepping te 
zorgen. Daarom ook dit verslag. PJR 
 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Vrijdagavond 3 maart: Wereldgebedsdag. Het 
thema van de liturgie voor deze viering luidde dit 
jaar: “Eerlijk”, n.a.v. de lezing van de arbeiders in de 
wijngaard. Vrouwen van verschillende kerken en 
van de vele eilanden, die de Filipijnen vormen, 
hadden de liturgie samengesteld. Als introductie 
waren er kleurige beelden van de Filipijnen en de 
projecten aldaar geprojecteerd in de koepel van 
onze kerk. Het werd een mooie viering met koor en 
samenzang. De collecte bracht € 271,60 op. 
Maandagavond 6 maart. Wat was er eerder, de kip 
of het ei? Er waren zo’n 29 dames. Gerie Glastra 
houdt een lezing over kippen. Als verrassing staan 
er in een grote gevlochten mand, enkele levende 
hennen en een haan. Een toompje kippen. Barne-
velders als ik het wel heb, met roodbruine veertjes, 
elk veertje omzoomd door een zwart randje. We 
zijn meteen in de sfeer. De kippen zijn heel rustig. 
Gerie vertelt over ons cultureel erfgoed, bestaande 
uit vele verschillende rassen. Gelukkig is nu van elk 
van deze rassen opgeslagen bij een bank met 
genetische back-up (stamcellen) van kippensoorten, 
zodat de diverse Nederlandse rassen niet verloren 
zullen gaan. De kip is lang geleden geëvolueerd 
vanuit de Archeopterix. En in onze laatste eeuwen 
zien we voorouders, de Gallus (soorten) met allerlei 
ondersoort namen. De Gallus-kip heeft o.a. haar 
oorsprong in Indonesië, waar ze gedomesticeerd 
werd. En zo’n 6000 jaar geleden schijnt er in Nepal 

al het Bankivahoen te zijn geweest, later mee-
genomen door de Romeinen naar West- Europa. 
De kip is van oorsprong gebouwd om te vliegen en 
mag om deze reden niet te zwaar zijn. Daarom is ze 
o.a. niet levendbarend, maar legt ze eieren. Deze 
worden in circa 21 dagen uitgebroed. Bij zo’n 37,5° 
Celsius. Opmerkelijk feit is dat de eieren, die in het 
begin worden gelegd in een soort “wachttoestand” 
gaan. Gaat de kip uiteindelijk op de bevruchte 
eieren broeden dan komen de eieren daardoor 
bijna allemaal tegelijk uit. Na uit het ei te zijn 
gekomen, een hele vermoeiende klus voor het 
kuiken, gaat het kuiken meteen met moeder mee 
en zelfstandig eten, nestvlieder. Om te kunnen 
vliegen heeft de kip ook lichte holle botjes en 
natuurlijk vleugels. En het liefst slapen ze in bomen, 
een redelijk veilige plek voor hen. Sommige 
roofdieren kunnen er dan moeilijker bij. Wij mensen 
houden ze in rennen en hokken o.a. door 
kippengaas beschermd. En het is ons te doen om 
eieren en het vlees van de kip. Weet u dat een 
gekookt ei beter is dan een rauw volgens Gerie en 
een schoon ei kan je heel lang bewaren. Bewaar ze 
koel, niet te droog met punt naar beneden en niet 
in de ijskast, ondanks al die eierrekjes in uw 
koelkast. Als u het leuk vindt bekijk dan eens een 
paar schilderijen van vroeger. Bijvoorbeeld dat van 
Pieter Breughel de oude uit de 16de eeuw “De 
Volkstelling van Bethlehem” genaamd, daar lopen 
wat kippetjes en bij Jan Steen, ook ongeveer uit die 
tijd, op zijn schilderij “de Hoenderhof” te Warmond, 
zien we allerlei sierkippen, die alleen door rijke 
lieden werden gehouden. Want die kipjes kostten 
een jaarsalaris van de gewone man. De kip geeft in 
onze tijden ook vele volkeren voedsel, daar ze niet 
veel eisen stellen, makkelijk te houden zijn. En dan 
heb ik u nog niets verteld over scharrel-legbatterij- 
rondeel of biologische kip en de voorwaarden die 
aan het houden van deze kippen worden gesteld. 
Bent u geïnteresseerd in kippenrassen dan is er op 
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internet o.a. www.kippenpagina.nl/kippenrassen. 
En als recht geaard katholiek herinnert u zich 
misschien, dat na Aswoensdag geen eieren meer 
mogen worden gegeten tot Pasen aanbreekt. Dan 
hebt u dus veel eieren opgespaard en die worden 
volop met Pasen geconsumeerd. Als op Witte 
Donderdag de kerkklokken luiden, gaan deze 
gevleugeld op reis naar Rome om op Paasnacht 
weer terug te komen vliegen met eieren, die ze 
overal deponeren in tuinen en op balkons. De 
volgende ochtend mogen de kinderen dan ook 
volop gaan zoeken. Het was zo’n boeiende avond, 
we vergaten de koffiepauze zelfs. 
Woensdag 22 maart. Koffieochtend. Er waren zo’n 
17 dames bij de Reehorst in Ede. Er was heerlijk 
gebak en zoals gewoonlijk ontbrak het de dames 
niet aan gespreksstof.  
Wat er te gebeuren staat 
De datum voor ons jaarlijkse reisje is woensdag 10 
mei. U krijgt het inschrijvingsformulier toegestuurd. 
Wij hopen op voldoende aanmeldingen, zodat het 
reisje door kan gaan. Alle nodige informatie staat 
op het inschrijvingsformulier boven de in te leveren 
strook. Bewaart u het deel boven de inschrijfstrook 
dus goed. Voor informatie zie ook vorige Parochie-
gids. Let wel op de vertrektijd die is anders op uw 
inschrijfformulier. 
Maandag 15 mei, Slotavond. In onze parochiezaal 
staat koffie en thee klaar vanaf 19.30 uur en de 

avond begint om 20.00 uur. De werkgroep Melania 
verzorgt deze avond. Misschien is het handig, als u 
wat geld meeneemt, want Melania zorgt financieel 
voor projecten in ontwikkelingsgebieden. En ook ik 
weet niet hoe de avond zal zijn. Wij laten ons graag 
verrassen. Voor informatie op de website: 
www.kvgbennekom.wordpress.com zie programma 
en verslagen. 

Namens het bestuur, Zalig Pasen en we wensen u 
inspirerende dagen. Uw voorzitter Gea Kleipool 

Slotavond Melania op maandag 15 mei 
Op maandagavond 15 mei worden de KVG leden 
uitgenodigd voor de slotavond georganiseerd door 
de werkgroep Melania van Bennekom. We hebben 
voor u een avondvullend programma waarbij de 
inwendige mens niet zal worden vergeten. We 
geven informatie over Melania, de projecten die we 
steunen en er zal een verloting plaatsvinden. Voor 
deze avond zal een entree worden gevraagd en er 
zijn loten te kopen voor een verloting. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan Melania. 

Na Pasen ontvangt u een persoonlijke uitnodiging 
voor deze avond van een van de leden van de 
Melania werkgroep. 

Marian Hulsbosch, Jaapje Nooij, 
Leny Schlepers en Marian Bolscher 

 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Denken aan Koos 
22 maart overleed onze medeparochiaan Koos van 
der Zalm. 85 jaar oud is hij geworden. We spraken 
veel met elkaar over de artikelen die we gedurende 
vele jaren in ons parochieblad, later “NieuwSBlad 
voor de Katholieken in Bennekom” schreven. Om 
hem te gedenken en om hem te eren wil ik de 
redactie vragen een artikel, dat zijn vragende geest 
kenmerkt, uit het pinksternummer 2014 van het 
NieuwSBlad  nog een keer te plaatsen. 

Timo Harmsen 

Schijnheilig verklaard 
Ik heb nooit goed begrepen wat een zalig- of 
heiligverklaring eigenlijk is. De opvatting dat wij 
mensen zouden kunnen weten dat iemand heilig is, 
lijkt me nogal arrogant. Zelf geloof ik dat er een 
werkelijkheid zou kunnen bestaan die onze 
werkelijkheid zou kunnen overstijgen. Maar 
daarmee houdt het op. Verder dan dat reikt mijn 
voorstellingsvermogen niet. Ik kan daarover 
peinzen maar ik kan het niet onder woorden 

brengen. Ik kan wel proberen om het onder 
woorden te brengen. Wanneer ik een groot dichter 
zou zijn zou ik misschien iets kunnen stamelen wat 
in de goede richting wijst. Maar ik zou zo eerlijk 
moeten zijn om te erkennen dat ik eigenlijk niet 
weet waar ik het over heb. Hiermee zou ik aan de 
grenzen van mijn begripsvermogen komen. Ik kan 
buiten die grenzen alleen maar hopen en geloven. 

In een artikel legt pater Marc Lindeijer (SJ) uit hoe 
een heiligverklaring in zijn werk gaat. Na de dood 
van zo iemand moet iets ontstaan wat een faam 
van heiligheid wordt genoemd. Het volk van God 
herkent zijn heilige en dat uit zich in een verering: 
bidden, plaatjes kopen, kaarsjes opsteken, dat soort 
zaken. Ook moet er door de kandidaat een wonder 
zijn verricht. Maar bij paus Johannes XXIII is dat 
uitgebleven. Hij had dus eigenlijk niet heilig kunnen 
worden verklaard. Paus Franciscus heeft dat 
opgelost door paus Johannes Paulus II en Johannes 
XXIII samen heilig te verklaren. Volgens Lindeijer is 
dit een aanwijzing dat het om een politieke zaak 
gaat. 

http://www.kippenpagina.nl/kippenrassen
http://www.kvgbennekom.wordpress.com/
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Met die “faam van heiligheid” kom je volgens mij op 
glad ijs. Het “volk” moet spreken ten gunste van de 
kandidaat-heilige. Dat klinkt al behoorlijk popu-
listisch, alsof het volk naar de mond gepraat wordt. 
Lindeijer vraagt zich dan ook af of het niet beter zou 
zijn om na de dood van een paus eerst vijftig jaar te 
wachten en dan te kijken wat er over is van die 
faam van heiligheid. 

Nooit eerder werden twee pausen tegelijk heilig 
verklaard. Aldus een artikel in Trouw van 21-04-
2014. Des te merkwaardiger is het dat het twee 
pausen met tegengestelde opvattingen zijn. Paus 
Johannes XXIII riep een concilie in het leven met als 
doel ‘agiornamento’, ‘bij de tijd’ brengen. Zijn 
opvolger Johannes Paulus II heeft niets nagelaten 
om de resultaten van dat concilie weer terug te 
draaien. Zeker, het gebruik van het latijn en het 
gregoriaans werden vervangen door de volkstaal. 
Maar de wezenlijke machtsstructuur van de kerk 
werd gehandhaafd. Zo zien we het verheffende 
schouwspel van twee pausen waarvan de ene het 
werk van de andere afbreekt. Ja, maar, zegt Eijk in 
hetzelfde interview, beide pausen waren voorlopers 
van de nieuwe evangelisatie!! Dat had U niet 
gedacht, hè ? 
Maar wanneer het dan een politieke zaak is, dan 
moeten we ook zo eerlijk zijn om dat toe te geven 
Anders zijn we schijnheilig bezig. 

Koos van der Zalm 

Kerk en democratie 
De kerk is geen democratie 
Onlangs las ik twee artikelen waarin het thema 
‘kerk en democratie’ aan de orde was. 

Het eerste artikel was van Guido Dierickx S.J. in het 
Ignis Webmagazine van de Nederlandse provincie 
van de Jezuïten: “waarom de rooms-katholieke kerk 
noodzakelijkerwijs hiërarchisch, centralistisch en 
ondemocratisch is” (www.igniswebmagazine.nl/ 
kerk/waarom-onze-kerk-geen-democratie-is/) 
Dierickx geeft daarvoor drie redenen: 

1. Van begin af aan voert de kerk een opendeur 
beleid. Dat vereist een goede vorming van de 
nieuwe leden. Om te voorkomen dat daarbij 
middelpuntvliedende krachten de overhand 
krijgen is een centraal gezag noodzakelijk. 

2. De christelijke religie heeft een algemeen 
erkende charismatische stichter. Daarop berust de 
vorming van een ‘klerikale’ elite, waarvan de 
leden worden beschouwd als de erfgenamen van 
het charismatische gezag. (T.H.: ‘van Dale’ 
omschrijft charisma als: “bijzondere gave van de 
H. Geest om de uitbreiding van het rijk Gods te 

dienen”) Dat de rooms-katholieke kerk hiërar-
chisch, centralistisch en ondemocratisch is 
betekent niet dat het haar leden aan rechts-
zekerheid ontbreekt. In de kerk is een sterk 
juridische gezagsstructuur aanwezig. “Het gezag 
van de gezagsdragers hangt af van het 
respecteren van de juridische procedures zoals in 
een rechtstaat”. In het stelsel van procedures 
kunnen leden van de kerkgemeenschap van een 
beslissing van een lagere instantie in beroep 
komen bij een hogere instantie. Dat beschermt ze 
tegen willekeur van hun gezagsdragers. Daarom, 
zegt Dierickx, is de kerk, hoewel geen democratie, 
evenmin een dictatuur. 

3. Een sterke autonomie van de religieuze elite is 
vereist om haar te onderscheiden van en te 
beschermen tegen de invloed van de politieke en 
van de maatschappelijke elite. 

Het tweede artikel was van Robert Dulmers in ‘De 
Groene Amsterdammer’ van 15 december 2016, dat 
een mede-parochiaan mij deed toekomen. (en ook 
te vinden op www.groene.nl/artikel/ik-heb-laten-
we-zeggen-een-minder-leuke-rol). In dit artikel 
interviewt Robert Dulmers Kardinaal Eijk over 
‘Kerkelijk leiderschap in tijden van crisis’. De rol die 
de kardinaal daarin moet spelen, is geen leuke, 
vindt hij zelf. Toen hij op 26 januari 2008 de 
aartsbisschoppelijke zetel in bezit nam, gold voor de 
financiële staat van het aartsbisdom de code rood. 
Om een faillissement te voorkomen moest er 
dringend gesaneerd worden, moesten er 
maatregelen getroffen, ook pijnlijke in de arbeids-
rechtelijke sfeer. Ook al raadpleegde hij daarbij vele 
medewerkers in zijn staf en raden en centra 
overigens in het bisdom, het was aan hem, de 
bisschop, om de besluiten te nemen. “De kerk is 
geen democratie.[….] Wel is het zo bij een een-
hoofdig bestuur: jij bent degene die het besluit 
neemt en de kritiek daarover komt ook op jouw 
bord.” Hij kreeg het etiket opgeplakt een kille 
saneerder te zijn. Het klinkt als een zelfbeklag. Zo 
van: ik ben nu eenmaal de baas en moet wel 
krachtdadig optreden en nou krijg ik ook nog op 
mijn kop. 

Tegen de posities in beide artikelen zou ik toch wel 
willen opponeren. 
1. Ik zou helemaal niet willen spreken van 

democratie in de kerk. Daarvoor is het begrip van 
democratie te onduidelijk. Al helemaal als we voor 
democratie ‘alle macht aan het volk’ als 
uitgangspunt zouden willen nemen. Toch zou ik 
een aantal van in de laatste eeuwen tot 
ontwikkeling gekomen grondrechten wel typisch 

http://www.igniswebmagazine.nl/kerk/waarom-onze-kerk-geen-democratie-is/
http://www.igniswebmagazine.nl/kerk/waarom-onze-kerk-geen-democratie-is/
https://www.groene.nl/artikel/ik-heb-laten-we-zeggen-een-minder-leuke-rol
https://www.groene.nl/artikel/ik-heb-laten-we-zeggen-een-minder-leuke-rol
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democratisch willen noemen. In die tijd heeft het 
‘volk’ een hoge mate van ontwikkeling en 
mondigheid bereikt. Ik denk dan aan het recht van 
medezeggenschap, inspraak, medeverantwoorde-
lijkheid; aan het grondrecht van vrije menings-
uiting en, als dat daarin al niet ingesloten is, de 
godsdienstvrijheid. 

2. Paus Johannes XXIII beoogde met het door hem 
geëntameerde Tweede Vaticaanse Concilie (1962-
1965) een ‘aggiornamento’ van de Kerk tot stand 
te brengen: de Kerk bij de tijd brengen en beter 
verstaanbaar maken in de wereld, of, om het 
anders te zeggen, ‘de kerk van de Clerus 
ombouwen tot een Kerk van het hele Volk Gods’. 
Sindsdien rijst de vraag: waarom zou de H. Geest 
uitsluitend langs de hiërarchische weg van boven 
naar beneden worden uitgestort, maar niet aan 
alle gelovigen ten deel vallen? 

3. In het in 1983 door paus Johannes Paulus II 
uitgevaardigde ‘Codex Iuris Canonici’ (Wetboek 
van Canoniek Recht, of gewoon, Kerkelijk 
Wetboek), dat naar zijn zeggen, zijn noodzaak 
vond juist in het concilie, wordt de oude 
hiërarchische eenhoofdige bestuursstructuur 
onverkort gehandhaafd. In alle geledingen in de 
kerk is het bestuur en de zeggenschap in handen 
van gewijde ambtsdragers: de paus als het 
oppermachtige hoofd van de Kerk, de kardinalen 
als hoofden van hun curies, de bisschoppen als 
min of meer autonome hoofden van hun 
bisdommen, en tenslotte de pastoors als de 
pastorale leiders van hun parochies. Die gesub-
ordineerde ordening zou in de praktijk ruimte 
kunnen laten het in de sociale leer van de kerk 
ontwikkelde subsidiariteitsbeginsel toe te passen. 
Het subsidiariteitsbeginsel is een wijze van taak-
verdeling tussen 'hogere' en 'lagere' overheden 
waarbij hogere instanties niet iets doen wat door 
lagere instanties kan worden afgehandeld. Bij 
gebreke daarvan ontstaan op allerlei niveaus in de 
kerk spanningen; niet in de laatste plaats op het 
niveau van de parochies en de daarin verweesd 
geraakte lokale geloofsgemeenschappen, die 
moeten vechten voor hun bestaan. 

4. Onverminderd zijn hiërarchische bestuursstruc-
tuur bevat het Kerkelijk Wetboek toch een aantal 
bepalingen die voorschrijven ‘democratisch’ te 

besturen. Zo staat in hoofdstuk 2 van het kerkelijk 
wetboek een serie canones (wetsartikelen) die 
met elkaar een soort van grondwet van de kerk 
vormen. Een van die bepalingen geeft de gewone 
gelovige, onder wat moeilijk omschreven voorbe-
houden, het recht van inspraak. We mogen, 
moeten zelfs zeggen wat we over het heil van de 
kerk vinden (canon 212.3). We hebben ook het 
recht van vereniging (canon 215) o.m. ter 
bevordering van de christelijke roeping in de 
wereld, zoals te onzent de Vereniging MVR. 

5. Op verspreide plaatsen schrijft het kerkelijk 
wetboek de gewijde gezagsdragers voor anderen 
te raadplegen, zoals de hierboven door kardinaal 
Eijk genoemde staf en raden in zijn bisdom. Zo 
kent de parochie bijvoorbeeld de parochieraad. 
Het is in het algemeen wijs beleid dat bestuurders 
belanghebbenden horen in de betekenis van 
raadplegen en inspraak verlenen. Bij raadplegen 
en inspraak verlenen horen wederzijds informeren 
en verantwoording afleggen. Zonder dat kan er 
van serieus horen, casu quo raadplegen, niet 
worden gesproken. De kerk is dan, hoewel geen 
democratie, anders dan Dierickx concludeert, wel 
een dictatuur. De bestuurder die er dan over 
klaagt kritiek te krijgen heeft het aan zichzelf te 
wijten. Vertrouwen wordt gewonnen, niet 
afgedwongen. 

Timo Harmsen, Bennekom, 17 maart 2017 

Korte redactionele samenvatting: 
De kerk heeft een sterke hiërarchie nodig en kan 
daarom geen democratie zijn, maar is ook geen 
dictatuur vanwege de rechten volgend uit het 
kerkelijk wetboek (artikel Dierickx); ondanks dat 
meent de kardinaal de baas te kunnen spelen 
(artikel Dulmers). Daar brengt Timo tegen in dat het 
begrip democratie te vaag is om op de kerk toe te 
passen, dat het Tweede Vaticaans concilie weinig 
van de door het volk gewenste democratische 
vrijheden heeft kunnen verwezenlijken door het 
handhaven van de traditionele machtsstructuur in 
het kerkelijk wetboek en het niet in de praktijk 
brengen van democratische bepalingen die daar 
toch wel in te vinden zijn. Daarom is de kerk in de 
praktijk wel een dictatuur. 
 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Hemelvaart en Pinksteren) tot zondag 21 mei; voor TitusBreed 
tot woensdag 17 mei; 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: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com 
 

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:baks65@gmail.com


 

15 
 

 _________________________ 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 417 088 
Pastoraatsgroep 

 Riet Kroes (voorzitter), kroes42@planet.nl, 
tel. 0318 418 002 

 Gilles Ampt, gilles.ampt@hccnet.nl, 
tel. 0317 412 288 

 Pieter Boers, pietboers@upcmail.nl, 
tel. 0318 847 568 

 Marianne Thie, majthie-koomen@hotmail.com 
tel. 0318 414 558 

Commissie van financiën en beheer 
Arend Jan Nell (penningmeester), 0318 430 988 
Bankrek. 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 
Huub Oude Vrielink 
Alexanderweg 56, tel. 0318 413 735 
Contact Kerk, Milieu en Samenleving 
Truus Appelman, tel. 0318 414 943 
Contact Raad van Kerken 
Janneke Postma-Bosch, 
Selterskampweg 23, tel 0318 415 813 
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 kinderwoorddienst 
vacant 
Werkgroep gezinsvieringen 
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 
www.alexanderschool-skovv.nl/ 
Katholiek Vrouwen Gilde 
Gea Kleipool-van de Goor 
Bosmeesterskamp 2B, tel. 0318 431 810 
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl 
Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:penningmeester@rkkerkbennekom.nl
mailto:kroes42@planet.nl
mailto:gilles.ampt@hccnet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
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 _______________________________________ Onze adverteerders ________________________________________  
 
De papieren uitgave van ons NieuwSBlad wordt in belangrijke mate mogelijk gemaakt door onze 
adverteerders, waarvoor wij hen dank verschuldigd zijn. Omdat het moeilijk is hun advertenties ook op te 
nemen in deze digitale uitgave vermelden wij onderstaand de adverterende bedrijven, met een aanklikbare 
link naar hun website – voor zover die bij ons bekend is. 
 

Jillis Baggerman makelaardij 

Liesbeth ter Elst: Aandacht voor ieder 

Boekhandel Novita 

Barneveld Schuurman Makelaars 

Baars Bedden 

Van den Top rijopleidingen 

De bloemenmand 

Den Engelsen dierenspeciaalzaak 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop 

Kapsalon Everline 

Schildersbedrijf Hoefakker 

Hartman tweewielers 

Schoenmakerij de Haan 

Auto van de Weerd 

Installatiebedrijf Van Ginkel 

Eijgenraam mannenmode 

Tuincentrum Hans Rozeboom 

Schildersbedrijf van Reemst 

instituut voor huidverzorging Eugenie de Groot 

Hans Mekking sigarenmagazijn 

Bloembinderij Lindhout 

Sa Lolla Ristorante 

Monuta uitvaart 

Bril 2000 

Henri’s Stekje 

China Garden 

Bistro Le Steak 

Smit & Moormann, notarissen 

Meubel & Interieur restyle 

Bouwbedrijf Van Grootheest 

Albert Heijn Bennekom 

Wijnhuis Bennekom 

Roelofs b.v. 

Eye Wish Opticiens 

Bloemist Bennekom - De Violier 

eye wish opticiens Bennekom 

Herinneringshuys 't Hoge Heem 

Seasons Dameskleding Bennekom 

Van Wonderen –shoes and stuff 

Kapsalon Marage 

Geels woonwarenhuis 

 

http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.aandachtvoorieder.nl/Liesbeth.aspx
https://www.libris.nl/novita/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
http://www.baarsbedden.nl/
http://www.toples.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
http://dierenwinkel.index.nl/bennekom/f-den-engelsen-dierenspeciaalzaak
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://www.everlinecareforhair.nl/
https://www.hoefakkerschilder.nl/
http://www.hartmantweewielers.nl/
http://www.schoenmakerijdehaan.nl/
http://www.van-de-weerd.nl/
http://www.ginkel.nu/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
http://www.vanreemst.net/
http://www.eugenie-de-groot.nl/
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://salolla.nl/
https://www.monuta.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
https://www.facebook.com/HenrisStekje/?ref=py_c
http://www.chinagarden-bennekom.com/
http://www.lesteak.nl/
http://www.smitmoormann.nl/
http://meubelrestyle.nl/
http://grootheest.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.roelofsede.nl/
https://www.eyewish.nl/opticien/bennekom-dorpsstraat;pgid=hbtus7kyvopsr0tvypavzmt90000ifngyxvf;sid=_fz0uix3nzj2un10no5_iib9n6dhxo-haig=?SearchZIP=bennekom&Radius=10
https://www.regiobloemist.nl/?florist=17560
https://www.eyewish.nl/opticien/bennekom-dorpsstraat
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php

