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 __________________________ NOOIT TE LAAT OM TE BLOEIEN ___________________________ 

 

Hoeveel bloemen, planten en bomen gaan laat in de zomer nog bloeien of pas in de herfst? Staat u daar 
ook wel eens bij stil? In de natuur om ons heen zijn er niet zo veel laatbloeiers. We kennen allemaal de 
herfst-aster wel; de naam van de plant geeft al aan hoe bijzonder de late bloei is. Wie heeft er wel eens 
gehoord van een voorjaars-krokus of een lente-hyacint? Dat zou niets minder dan dubbelop zijn, want die 
bloemen staan symbool voor de beginnende lente. Bloeien in de herfst is een bijzonderheid. 

Mensen zijn vaak in de bloei van hun leven als zij jong zijn, en niet in de herfst van hun leven. Althans dat is 
het beeld dat heerst. In de topsport geldt bijna steevast dat de leeftijd van 35 al oud is, “dan is iemands tijd 
voorbij”. In veel beroepen is het boven de 50 of 55 lastig om aan een baan te komen, want “het beste is er 
dan wel af”. Terwijl er voorbeelden te over zijn waar dat niet zo is. Wat te denken van de vele senioren die 
op latere leeftijd mooie en waardevolle dingen doen? Gepensioneerden die soms tot nieuwe ontdekkingen 
van zichzelf komen. Die kunnen dan met voldoening constateren: “ik wist niet dat ik dat ook in mij had”. 

In september opent in onze kerk de Chagall-expositie in het kader van ons jubileumjaar. Kijkt u in de weken 
van de expositie maar eens met een andere blik naar de werken van Chagall: Wat was de leeftijd van de 
schilder toen hij de werken maakte? Veel werken die wij van hem zien en kennen zijn gemaakt door een 
60-plusser. En nota bene rond zijn 70e levensjaar heeft Chagall zich nog eens op vele andere kunstvormen 
toegelegd als de fameuze glas-in-lood-ramen, meesterlijke beeldhouwwerken en prachtige 
muurmozaïeken. Niet alleen in Parijs, maar tot in Jeruzalem en Chicago is hij op hoge leeftijd gevraagd de 
meest mooie werken te realiseren. Chagall overleed in 1985 in de gezegende leeftijd van 97 jaar. 

In de bijbel is hogere leeftijd een regelmatig terugkerend thema in relatie tot vruchtbaarheid. Abraham en 
Sara krijgen alsnog een zoon terwijl zij dat vanwege hun ouderdom nooit meer hadden verwacht. Dit is 
niets minder dan een geschenk van God. Maar we kunnen er ook een boodschap van God aan ons in lezen 
en verstaan. Ook op latere of hoge leeftijd kunnen mensen zich uitstekend ontplooien. En zeggen wij 
allemaal niet weleens: “Een mens is nooit te oud om te leren”? Bij uitvaarten valt het mij op dat we vaak 
horen hoeveel mooie dingen mensen op hoge leeftijd hebben gedaan en in de laatste 10 of 20 jaar van hun 
leven hebben nagelaten voor hun omgeving. 

Laten we, nu de heideweek en vlegeldag voorbij zijn, aandacht geven aan wat het najaar te bieden heeft. 
En af en toe de kerk binnenstappen, zeker nu de komende tijd vanwege de tentoonstelling ook op 
doordeweekse dagen de deur wat vaker openstaat. 

Gilles Ampt 
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sep 7 eerste repetitie kinderkoor eigenwijs 
 16 wandeling harderwijk 
 17 viering mozes 
 17 opening klokken van chagall 
 19 vergadering wijkcontactpersonen 20 u 
 24 parochiedag 
okt 3 seniorenpastoraat 10.30 u 
 3 lezing jezus uit dekunst 
 16 wereldmaaltijd 
 17 lezing Maria in beeld 
nov 26 maaltijd heilige boontje 
 

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
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 ________________________________ KERKBERICHTEN ________________________________ 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 10 september t/m 
22 oktober in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  
zondag 10 september, 23ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

ARSIS 
voorganger: Ruud van der Linden 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Cordaid, vluchtelingenproject 
intenties: Rita Franken, Huub Veringa 

Let op: gewijzigde aanvangstijd! 
zondag 17 september, 24ste zondag door het jaar 
 Mozes-viering ter voorbereiding op de 

opening van de Chagall-tentoonstelling. 
11.00 uur: agapèviering m.m.v. Gemengd koor 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Pax Vredesweek 
intenties: Rita Franken, Huub Veringa 

zondag 24 september, 25ste zondag door het jaar 
Parochiedag 

10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
alle koren 

voorgangers: Gilles Ampt en Antoinette van Schaijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
intenties: Rita Franken, Huub Veringa 

zondag 1 oktober, 26ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Feniks 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Wereldmissiedag voor kinderen 
intenties: Rita Franken, Huub Veringa 

zondag 8 oktober, 27ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom 

zondag 15 oktober, 28ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Taizéviering m.m.v. gelegenheidskoor 
voorganger: 2 lectoren 

collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede 

zondag 22 oktober, 29ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: Liesbeth ter Elst 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Wereldmissiedag MIssio 

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. 
sep 17 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
okt 01 10.00u  v. Lammeren 0318 415 479 
 15 10.00u  Kroes 0318 418 002 
Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
sep 17 10.00u De Vocht 0318 413 088 
okt 01 10.00u  Beerepoot 0317 423 570 
 15 10.00u  De Groot 0318 417 355 
Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
sep 17 10.00u Schlepers 0318 416 304 
okt 01 10.00u  Baks 0318 418 686 
 15 10.00u  Schlepers 0318 416 304 

Mededelingen 
Verhuisd 
- Marieke Kok, van Grietjeshof 53 naar Heerdlaan 

33, 6721GL Bennekom 
- Fam. R.M.V.H. van de Heijden, van Groenestraat 3 

naar elders 
- Karin Zweekhorst, van Groenestraat 3 naar 

Irenelaan 11, 6713MS Ede 
- Fam. T. Zandstra–Appel van Algemeer 27 naar 

Algemeer 69, 6721GB Bennekom 
- Wim Appelman, van Fred Bantinglaan 9 naar 

Vossenweg 31, 6721BM Bennekom. 

  

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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In memoriam Rita Franken-van der 
Lecq 
Op 1 november 1938 werd zij geboren in Bennekom 
en ze stierf op 20 augustus 2017 in het ziekenhuis in 
Amersfoort. Tussen die 2 data speelde zich haar 
leven af. Op de overlijdensaankondiging zagen we 
een ranke danseres: Rita. Want dat was zij, zelfs 
prima ballerina. Totdat hun oudste zoon Bob werd 
geboren en later Wilco. Zij was thuis om voor de 
kinderen te zorgen want Dick, haar man was 
zeeman. 3 maanden op zee, 3 weken thuis. De zorg 
voor en de opvoeding van de jongens kwam 
grotendeels neer op Rita. En zij deed dit met liefde 
en zorgzaamheid. We konden dit horen in 
herinneringen van Bob en Wilco aan hun moeder. 
Woorden, vol emotie, maar ook met dankbaarheid 
voor de vrouw die zij was. Liefde sprak ook uit 
woorden van Nikki, die namens haar 6 klein-
kinderen een beeld schetste van oma. 
Schoondochter Rinke vertelde van de liefde van Rita 
voor alles wat groeit, bloeit en leeft in de natuur. En 
voor haar bijzondere genegenheid voor de poezen. 
De kaartenwisseling tussen Rinke en haar 
schoonmoeder: wie vindt de mooiste poezenkaart?! 

Tijdens de viering ten afscheid luisterden we naar 
muziek, met aandacht gekozen. Muziek waar Rita 
van hield. Op speciaal verzoek van Dick hoorden we 
ook het Ave Maria, zoals dat werd gezongen tijdens 
hun huwelijksdienst, 55 jaar geleden in onze kerk. 
Een huwelijk, ingezegend door pastoor 
Willigenburg. 55 jaar samen. Weet hebben van 
elkaar, maar lang niet altijd bij elkaar. Dick op zee 
en Rita thuis. Volgens Dick was zij ‘de perfecte 
zeemansvrouw’. Zij hield thuis de boel draaiend. In 
die tijd was contact nauwelijks mogelijk. Niet even 
overleggen, niet even een arm ter bemoediging om 
je schouder… In de lezing luisterden we naar het 
Loflied op een sterke vrouw. Als geen ander weet 
Dick dat je als zeeman moet kunnen vertrouwen op 
apparatuur, op lichtbakens. En hij kon vertrouwen 
op Rita, zijn eigen baken, thuis in Bennekom. 

In de dankbetuiging schrijft de familie: Verdrietig 
om het gemis, dankbaar voor de goede herinnering, 
trots op wat je ons hebt gegeven, liefde die we 
nooit vergeten. Want de liefde blijft. Waar zij, waar 
onze geliefden heengaan, daar is geen verdriet of 
pijn. Daarin mogen we geloven, daarop vertrouwen. 
Zoals Rita was in alle liefde, zo zal ze gaan. Moge zij 
dansen daar, in eeuwigheid. 

En mogen Dick, kinderen en kleinkinderen niet 
worden vergeten. Dat er mensen om hen heen zijn, 
telkens wanneer dat nodig is. Nu, en in de komende 

tijd zal dat hard nodig zijn. En moge God, de 
Eeuwige, met hen meegaan, als een lichtpunt, een 
baken om op te vertrouwen. 

 

 

 

In Memoriam Els Wouters – Brouwer 
Het tekent Els dat zij haar naderend levenseinde 
met vertrouwen onder ogen zag en van vele 
mensen persoonlijk afscheid heeft genomen. 
Iemand zei: ‘in al haar verdriet, had ze een glimlach 
voor me.’ Els stond midden in de familie, de 
geloofsgemeenschap, het leven en de wereld. Ze 
was een echt familie-mens. Ze werd sterk  gevormd 
door haar oma met wie zij een speciale band had. 
Met Jan deelde zij het leven in een mooi huwelijk 
en samen met drie zonen, hun vrouwen en vijf 
kleinkinderen vormden ze een hechte familie. Van 
het gezin kon zij intens genieten terwijl zij er ook de 
spil van was. Els had een grote passie voor de 
natuur, in het bijzonder voor haar tuin, waarin zij 
bloemen van allerlei soort met liefde en aandacht 
verzorgde. Haar bloeiende tuin was een lust voor 
het oog. Els was een actieve, sociaal betrokken 
persoon met een brede interesse. Haar leven lang 
bleef zij leren, eerst met haar kinderen in het 
middelbaar onderwijs, met haar man op wereld-
reizen, in leesgroepen en in de parochie rond 
geloven en vieren. Zij verdiepte zich in literatuur en 
verzamelde inspirerende, wijze teksten. Verder was 
zij bezielend lid en een tijdlang voorzitster in KVG. 
Met hart en ziel was zij zeer betrokken in de 
parochie, in zangkoor, pastoraatsgroep, liturgie, 
lectorengroep, zorg voor koffie na de viering op 
zondag, te veel om op te noemen. Geloven gaf haar 
liefde, hoop, vertrouwen, dankbaarheid en ook 
doorzettingskracht in haar leven. Zij kon ontvangen 
en delen, zij was een zorgzame, vrolijke, kleurrijke, 
liefdevolle en wijze vrouw. Els zal gemist worden 
thuis, in familie en in vele kringen. En tegelijk: Els zal 
leven in harten, hoofden en gemeenschappen. Mag 
Els in licht en vrede zijn bij God. 
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Expositie Chagall 
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Viering Mozes 
De viering van zondag 17 september begint om 
11:00 uur! Deze viering staat in het teken van 
Mozes, met voorganger Ben Piepers. Na deze 
viering zal er koffie met wat lekkers zijn zodat 
daarna de officiële opening van de Chagall expositie 
kan plaatsvinden. 

Chagall en Mozes 

Marc Chagall leert als 65-
jarige kleurenlitho's maken 
en vervaardigt dan meer dan 
duizend werken. In die tijd 
ontstaat ook zijn fascinatie 
voor Mozes, die hij vele 
malen in zijn kunst 
verbeeldt. 
Chagall onderscheidt in de 
figuur van Mozes twee 
kanten: 

- “Mozes met de staf”: Mozes als de leider van het 
volk van de Hebreeën, die opkomt voor zijn in 
verdrukking en hem leidt door het water en de 
woestijn…. 

- “Mozes met de stenen tafels”: Mozes die de wet 
van God overbrengt naar het volk en zorg draagt 
dat de Thora tot leven komt in het hart van de 
mensen. Deze kant van Mozes heeft vooral de 
interesse van Chagall. Ook in de expositie ligt het 
accent op Mozes, die ons de wet van de liefde 
overbrengt. 

De Klokken van Chagall 

 

Zestig jaar geleden trokken drie jonge kunstenaars 
met zeven lithostenen in een Lelijke Eend naar Zuid 
Frankrijk. De drie kunstenaars heetten Joop Beljon, 
Pieter Brattinga en Ed van der Elsken. Brattinga had 
een stoutmoedig plan: hij verzocht Marc Chagall 
hoogstpersoonlijk om een nieuwe klok te tekenen. 
En jawel, de meester stemde toe! 

Een gewaagde bedoening, maar Chagall tekende 
inderdaad een klok op een van die stenen. Dat werd 
de litho ‘Les Pendules’. Zestig jaar later is de tijd rijp 
voor een terugblik. En wel in de vorm van een 
reizende expositie. En keert de litho terug naar 
Nederland. 

“Ik ken geen andere schilder die de tijdsbeleving als 
onderwerp oppakt in zijn werk. Kijk, in het Europese 
denken − dat weer geworteld is in het oude Griekse 
en Joodse denken − leeft de veronderstelling dat de 
tijd er altijd al is geweest, maar ooit ophoudt. Denk 
aan een term als ‘eindtijd’. En volgens mij probeert 
Chagall met al die zwevende staartklokken de reis 
naar die ‘oneindigheid’ vorm te geven.”, aldus het 
Chagall Research Centre Wuyt. 
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Kinderkoor Eigenwijs oefent 
vanaf nu op donderdag 
Vind je het leuk om mee te zingen in 
kinderkoor Eigenwijs? We oefenen op 

donderdag tijdens de lunch in het kleuterlokaal. 
Eerst eten we samen ons brood op, en daarna gaan 
we zingen. 

We treden ongeveer 6 keer per jaar op, meestal in 
de katholieke kerk in Bennekom. Ook zingen we 
tijdens Sint Maarten! 

Wil je er meer informatie over? Vraag gerust aan 
Inge van Teylingen of stuur een berichtje naar onze 
dirigente: Gertie Savelkoul, g.savelkoul@gmail.com. 

Je mag ook gewoon een paar keer komen kijken. 
Onze eerste repetitie is op donderdag 7 september 
om 12 uur. 

Noodoproep 
Met ingang van september heeft het 

kinderkoor geen pianiste meer. Wendy is 
helaas gestopt. Wie redt ons uit de nood??? 

Het kinderkoor repeteert op donderdag-
middag van 12.00 – 13.15 uur in de 

Alexanderschool. Heeft u belangstelling of 
weet u iemand, neem dan contact op met de 

dirigente, Mw. Gertie Savelkoul, tel: 
0318 575 965, e-mail: g.savelkoul@gmail.com. 

 

 

Leerhuis Bennekom 2017 – 2018 
Onderwerp: “Jezus, wat zeg je nu ?” 

“Het Leerhuis” startte al weer 17 jaar geleden op 
eigen initiatief van een aantal deelnemers aan 
toerustingcursussen. De avonden werden aanvanke-
lijk verzorgd door de deelnemers zelf.  
Sinds ruim 11 jaar worden de avonden begeleid 
door John Rademakers, liturgist, betrokken bij Bijbel 
en liturgie. Als vrijwilliger is John seniorenpastor in 
de Sint Benedictusparochie (Over Betuwe) 

Dit jaar is gekozen voor het onderwerp: “Jezus, wat 
zeg je nu?” Daarbij nemen we als vertrekpunt het 
boek van de cultuurtheoloog Frank G. Bosman 
(1978), bekend om zijn spraakmakende mening 
over cultuur, theologie en geloof werkzaam als 
onderzoeker aan de Tilburg University.  

De Jezus van het Nieuwe Testament troost en 
geneest mensen, wekt hen zelfs uit de doden op. 
Maar Jezus heeft ook een andere kant: bars wijst hij 
een heidense vrouw terecht, blaft zijn moeder af, 
wijst zijn familie de deur, vervloekt een arme vijgen-

boom en noemt zijn beste vriend een duivel. Over 
negen van deze bijna onverteerbare uitspraken van 
Jezus gaat dit boek. Het is eigenlijk een oefening in 
‘lezen wat er echt staat’: waarom gedraagt Jezus 
zich zo? Zijn benadering is een  smakelijke kennis-
making voor de één of een opfriscursus voor de 
ander wanneer je met aandacht wilt kijken naar 
deze teksten. 

In de loop van 6 avonden willen we dit in een 
onderling gesprek concreet maken. 

Frank G. Bosman, Jezus, wat zeg jij nu? Negen ongemakkelijke 
uitspraken van Jezus, Berne: Heeswijk (2014), 978-90-8972-
075-7, € 15,00 

Leiding: John Rademakers 
Data:  In 2017 derde maandag 18 september 
 tweede maandag 9 oktober 
 tweede maandag 13 november 
 tweede maandag 11 december 
 in 2018 tweede maandag 8 januari en 

tweede maandag 12 februari 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Torenzaal van de R.K. kerk Maria Virgo 

Regina in Bennekom 
Contactpersoon: Riet Kroes, Commandeursweg 42-

A, 6721TZ, Bennekom, tel 0318 418 002, 
e-mail: kroes42@planet.nl. 

Kosten: ca. €25 per persoon voor de 6 avonden. 
Aantal deelnemers: minimaal 12 personen 

Wereldmaaltijd op Wereldvoedseldag 

Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, vraagt de FAO 
(Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties) jaarlijks wereldwijd aandacht voor voedsel-
zekerheid in de wereld. De FAO is een organisatie 
die tot doel heeft om de honger in de wereld te 
bestrijden. 

Bij een ‘Wereldmaaltijd’ eet één persoon niet meer 
voedsel dan beschikbaar is bij een eerlijke mondiale 
voedselverdeling. Wie zich bij een ‘Wereldmaaltijd’ 
een sober of karig maal voorstelt zal zich verbazen: 
het is een ruime, smakelijke en voedzame maaltijd 
die uit drie gangen kan bestaan! 

Op tal van plekken worden ‘Wereldmaaltijden’ 
georganiseerd. Dit jaar wil de oecumenische 
werkgroep sobere maaltijd ook in Bennekom heel 
graag zo’n maaltijd organiseren. 

Tijdens onze ‘Wereldmaaltijd’ kan iedereen ervaren 
dat de aarde genoeg voedsel voortbrengt voor 
iedereen. Honger in de wereld is geen gevolg van 
gebrek aan voedsel, maar van ongelijke verdeling. 
De ‘Wereldmaaltijd’ bevat biologisch geteelde 
producten uit eigen regio en importingrediënten 

mailto:g.savelkoul@gmail.com
mailto:g.savelkoul@gmail.com
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waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met 
eerlijke handel. 

Tijdens de maaltijd is er veel ruimte voor 
ontmoeting, bezinning en informatie. 

Leiding: Nicole Bischoff, Truus Appelman, Hans 
Egberts en Mieke van Oostveen. 

Datum: maandag 16 oktober, aanvang maaltijd: 
18.00 uur, plaats: parochiezaal MVR kerk. 

Opgave: nicolebischoff@telfort.nl, 0318 417 377 
truusapp@xs4all.nl, 0318 414 943. 

 
 

Stuk, kapot, defect, doet het niet…! 
Deze soort opschriften kom ik met enige regelmaat 
tegen, geplakt op één van de grote koffieapparaten 
van de kerk. Al zo een 20 jaar draag ik er zorg voor 
dat deze apparaten het doen. Dat betekent dat ik ze 
steeds heb aangeschaft, ze met enige regelmaat 
controleer, ze zo nodig repareer of ze laat 
repareren. In de loop der jaren zijn er heel wat 
storingen gemeld, of heb ik zulke opgeplakte 
briefjes gevonden. Alleen, er mankeert in al die 
gevallen vrijwel nooit iets aan. Er was wel eens een 
apparaat wat echt op was en vervangen moest 
worden en ik heb misschien één of twee keer een 
echt defect gevonden, maar al die vele andere 
keren was er niets aan de hand en was de storing 
een gevolg van verkeerd gebruik. Gewoon laten 
afkoelen, soms de bodemveiligheid indrukken en 
het apparaat doet het weer. Omdat de instructie 
die bij de apparaten hing door steeds nieuwe 
aanwijzingen te veel en te onoverzichtelijk was 
geworden, heb ik een nieuwe, heel eenvoudige 
nieuwe instructie gemaakt en die bij de apparaten 
opgehangen. Als die precies wordt opgevolgd, dan 
kan er eigenlijk niets mis gaan. De apparaten 
voldoen best goed, maar ze zijn uiterst gevoelig 
voor onjuist gebruik. En let wel; de storing kan ook 
veroorzaakt zijn door de voorgaande koffiezetters 
die bijvoorbeeld bij het uitschenken de stroom te 
laat hebben uitgeschakeld. Zij merkten daar niets 
van, maar de volgende koffiezetters zitten met een 
apparaat dat het niet doet, omdat de 
bodemveiligheid was uitgeslagen. 
En.., mocht zich ondanks alle goede zorgen toch een 
storing voordoen, dat dan graag even aan mij 
melden. 

Jos de Groot, 
tel: 0318 417 355, e-mail: jm.degroot@planet.nl 

On the Road 
De bekende Leo Fijen was op 19 juni uitgenodigd in 
Veenendaal om voor de parochie een lezing te 
houden over “hoe nu verder met de lokale kerken”. 
Hij had daarvoor een 10-punten plan. Wat heeft dat 
nu te maken met onze “On the Road”? Niets, …… of 
toch wel? 

Bij punt 9 van het 10-punten plan viel mij iets op 
wat over ouderen ging. Ouderen?? On the Road 
gaat toch over jongeren!! Jawel, maar ……… 

Leo Fijen schrijft dat het goed is om ouderen te 
koesteren, te vaak wordt gezegd dat we een kerk 
van ouderen zijn, alsof ze een probleem en te veel 
van het goede zijn. Ook schrijft hij dat we blij met 
de ouderen moeten zijn, ze kunnen een brug 
vormen naar hun kinderen en kleinkinderen die 
bijna nooit meer in de kerk komen. En daar heeft hij 
een punt. 

We hebben sinds kort een enthousiast en actief 
“jongerenplatform”, bestaande uit Mark, Rene, 
Suzanne en Jasmijn. U heeft er over gelezen en gaat 
er in de toekomst nog veel meer over horen. Zij zijn 
het die samen maandelijkse gezellige en leerzame 
avonden organiseren voor jongeren van ongeveer 
12-14 jaar. De eerste bijeenkomst was op 16 juni 
waar 12 jongeren aanwezig waren, de volgende is 
op 1 september wat vooral een muzikale avond 
wordt, ze mogen hun favoriete muziek meenemen. 
Wie van de jongeren hierover hoort is van harte 
welkom, niet alleen voor onze parochieaantjes, 
maar ook uit de andere kerken (samenwerking is 
belangrijk en leerzaam) en ook voor jullie vriendjes 
en vriendinnetjes die geen lid van een kerk zijn; 
iedereen is welkom. 

En dan kom ik toch nog even op onze ouderen {ben 
ik zelf ook} terug. Laten we eens rondkijken in onze 
familie, in onze buurt of we “kandidaatjes” 
enthousiast kunnen maken voor On the Road, 
kunnen we gezamenlijk als jong en oud aan onze 
MVR geloofsgemeenschap bouwen. Hoe kunt U en 
kunnen jullie On the Road bereiken? Er is een 
facebookgroep www.facebook.com/groups/ 
ontheroadbennekom, of contact opnemen met 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl. 

Mark, Rene, Suzanne en Jasmijn, ze zijn er klaar 
voor ……. een uitdaging ……….. op weg ……… ON THE 
ROAD. 

Veel succes, Pieter Boers 
  

mailto:nicolebischoff@telfort.nl
mailto:truusapp@xs4all.nl
mailto:jm.degroot@planet.nl
http://www.facebook.com/groups/ontheroadbennekom
http://www.facebook.com/groups/ontheroadbennekom
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
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Pater Koenen 55 jaar priester 

 

Enige tijd terug nam de broer van Pater Koenen contact 
op met de Pastoraatsgroep in Bennekom. Hij vroeg of we 
in de viering van 23 juli, waarin Pater Koenen voorgaat, 
aandacht wilden besteden aan het feit dat Pater Koenen 
dezer dagen 55 jaar priester is. We hebben hieraan graag 
gehoor gegeven. Hieronder mijn toespraak. 

 

 

 

Beste pater Koenen, 

Uit zeer betrouwbare bron 
vernamen wij, dat we vandaag 
een bijzondere dag beleven en 
dat u het blijde middelpunt 
hiervan bent. U hebt het zeker al 
gezien; bekende gezichten in de kerk, gezichten die 
u vanmorgen toen u naar Bennekom kwam rijden, 
hier niet had verwacht. De reden is, Pater Koenen, 
dat het bijna 55 jaar geleden is dat u tot priester 
werd gewijd. Die betrouwbare bron was er van 
overtuigd dat Bennekom een geschikte locatie zou 
zijn om dit lustrum, op bescheiden wijze, te vieren. 
Daar zijn we blij mee en we voelen ons vereerd. U 
voelt zich thuis in onze Bennekomse geloofs-
gemeenschap en bij veel van onze mensen thuis. 

Bennekom heeft, wat u betreft, zeer oude rechten. 
Het was 1981, liefst 36 jaar geleden, dat u voor het 
eerst in Bennekom kwam om de zieke Pastoor 
Reinhard bij te staan. Samen met anderen nam u 
zijn taak over, zodat katholiek Bennekom in eigen 
kerk kon blijven vieren. Toen later Ben en Cathrien 
onze pastores werden – we spreken dan over 1994 
– werd u hun moderator, zodat het kerkelijke reilen 
en zeilen in RK. Bennekom verzekerd was. 

In 2004 ging u met emeritaat, maar intussen is het 
2017, en u bent er nog steeds. Elke maand weer 
verzorgt u op Uw eigen wijze de Eucharistieviering. 
Intussen gaat het lopen wat minder goed, u moet 
het wat rustiger aan doen, maar de geest is scherp 
en we horen u bijzonder graag. En wij zijn niet de 
enigen, ook van buiten Bennekom is er toeloop op 
de zondagen waarop u voorgaat in de viering. 

Pater Koenen behoort, evenals Paus Franciscus 
overigens, tot de Orde van de Jezuïeten. Gezonden 
om te dienen en in te spelen op de noden van Kerk 

en samenleving is van oudsher het oogmerk van de 
Jezuïeten. Ook staan zij erom bekend zich vooral 
met studie en onderwijs bezig te houden. En als ik 
nog een beschreven eigenschap mag noemen, dan 
is het de positief kritische houding naar kerk en 
samenleving. 

Volgens mij, Pater Koenen, bent u levenslang 
Jezuïet gebleven: kritisch, duidelijk voor een goed 
verstaander en, elke viering volledig op papier 
voorbereid. Ook wil ik noemen uw vermaningen 
aan ons: “Ga niet zitten kletsen voor aanvang van 
de viering, maar bereidt u voor. In Stilte!” En… “Wat 
merkt men er in Bennekom van dat er hier een 
katholieke geloofsgemeenschap is ?” 

Maar dit is niet het enige. In voor- en najaar geeft u 
nu al jarenlang een cursus-cyclus voor Parochiële 
Voorgangers. Steeds weer een volle parochiezaal 
met mensen die bij u de wijsheid willen halen die 
men door wil geven. We hangen als het ware aan 
uw lippen. Met uw prachtige woordkeuze weet U 
ons ervan te overtuigen dat het Nieuwe Testament 
niet kan bestaan zonder het Oude Testament. Dat 
de joodse invalshoek van het grootste belang is. 

We genieten van uw humor, van uw pretoogjes 
daarbij. We ontvangen enorm veel wijsheid, 
materiaal, tips en achtergronden. Ik zou nog een 
tijdje door kunnen gaan, maar dat doe ik niet. – 
“Nooit te lang praten”, – ook dat geeft u ons mee, 
als wijze raad. 

Pater Koenen, namens allen hier aanwezig en allen 
die hier graag hadden willen zijn, feliciteer ik u van 
harte met uw 55-jarig priesterschap. We gaan u 
decoreren en als klein blijk van onze grote 
waardering voor uw inzet hier in Bennekom bied ik 
u dit kleine pakje aan. 

De decoratie was een “gouden” 
medaille met daarop de tekst 
“Pater Koenen 55 jaar priester” 
Pater Koenen was zichtbaar 
vereerd. De decoratie was een 
“gouden” medaille met daarop de 
tekst “Pater Koenen 55 jaar 
priester”. Pater Koenen was 
zichtbaar vereerd. Trots wandelde 
de kleine GROTE man, onder 
daverend applaus, de kerk uit naar 
een feestelijke kop koffie. 

Riet Kroes 
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De Parochiedag op 24 september 
De Parochiedag die dit jaar op 24 september wordt 
gehouden zal iets anders zijn dan de vorige jaren. 
Omdat dit jaar in het teken staat van 60 jaar Maria 
Virgo Regina zijn er al heel veel feestelijkheden. 
Geweest en gaan nog komen. Onder andere een 
feestelijke opening van de Chagall tentoonstelling 
op 17 september – de week voor Parochiedag dus -, 
diverse lezingen en vieringen, kinderoogstmiddag 
en de slotavond op 4 november. 
De locatieraad heeft daarom besloten de 
Parochiedag wat soberder te laten zijn. Er is 
natuurlijk wel de viering met alle koren, maar 
daarna is er alleen koffie en wat lekkers. Wij 
vertrouwen op uw begrip. 

De MVR locatieraad 

Heel Bennekom bakt … 
Voor de Parochiedag natuurlijk! Wat lekkers bij de 
koffie. Er op vertrouwende dat we heel veel 
baktalent in onze gemeenschap hebben vragen wij 
u daarom weer om cakes, taarten, koekjes, en 
dergelijke. Uw bakkunst wordt erg op prijs gesteld. 
Intekenlijsten hangen achterin de kerk en in de 
Parochiezaal. 

De MVR locatieraad 
 
 

Najaarsprogramma MVR60 

MVR 60-jaar “Goodies“in de verkoop 
(kopjes, kalenders en kaarten) 

Heel veel mensen hebben kopjes, kalenders en/of 
kaartensets besteld. Waarvoor onze dank. U kunt 
deze nu afhalen op de openingsmiddag van Chagall 
(17 september) en de Parochiedag (24 september). 
Graag gepast betalen. 

De MVR 60-jaar commissie 

De werkgroepen – Werkgroep MOV 
Met regelmaat zal er in het NieuwSBlad een kort 
stukje komen van elke werkgroep, zoals voorgesteld 
door de Toekomstgroep MVR: “Aanwezig zijn in 
woorden”. Dit keer is de werkgroep MOV aan het 
woord. 

MOV staat voor Missie, Ontwikkelingshulp en 
Vredesvraagstukken. Het doel van de werkgroep is 
de leden van onze Geloofsgemeenschap te 
betrekken bij de geestelijke en materiële noden en 
levensomstandigheden van mensen in ontwikke-
lingslanden.  

Werkwijze 
• Selecteren en begeleiden van projecten in 

ontwikkelingslanden, die door onze MVR-leden 
ondersteund kunnen worden. 

• Het werven van gelden ter ondersteuning van de 
projecten. 

• Het bekend maken van de projecten en de 
ermee samenhangende activiteiten. 

Activiteiten 
• Al sinds een groot aantal jaren wordt een project 

in Bolivia ondersteund. Dit project van de niet-
overheidsorganisatie ENDA Bolivia beoogt de 
opvang en begeleiding van uit huis verstoten 
jongeren in El Alto bij La Paz. Er wordt veel 
aandacht besteed aan de scholing en sociale 
opvang van jongeren en onze MOV helpt bij de 
financiering van hulpmiddelen die essentieel zijn 
in dit project. De gelden worden verkregen via 
collecten tijdens vieringen, inbreng van 
donateurs, organisatie van een bridgedrive, 
verkoop van door de jongeren in Bolivia 
gemaakte kerstkaarten en handwerken. 
Informatie over het project wordt gegeven via 
verstrekken van folders, houden van 
voordrachten en voorlichting aan de kinderen, 
bijv. communicanten. 

• In de Vastentijd wordt meegedaan aan de 
Bisschoppelijke Vastenactie of aan de parochiële 
Vastenactie. (In 2016 heeft de MOV zich samen 
met een andere werkgroep van onze parochie 
ingezet voor de bouw van een meisjesslaaphuis 
in Namanga, Zuid-Kenia.) De gelden worden 
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verkregen door collecten tijdens vieringen en 
huis aan huis collecten. Bovendien wordt er een 
sobere maaltijd georganiseerd en voor 
voldoende documentatie gezorgd. 

• Bij de landelijke missieacties (week van de 
Nederlandse missionaris, de MIVA, MISSIO) 
wordt ter ondersteuning van de collecten voor 
informatiemateriaal gezorgd. 

• In de Vredesweek wordt de collecte voorbereid. 
• In de Adventstijd wordt de actie Solidaridad 

onder de aandacht gebracht met benodigde 
informatie en collecten. 

• De MOV werkgroep participeert in het diaconaal 
beraad van de MVR geloofsgemeenschap. 

Collecte opbrengsten juli-augustus 
 

Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte of 
opmerking 

2 juli 79,20 133,81 
Vluchtelingen 

kinderen 

9 juli 100,60 124,60 Leger des Heils 

16 juli 55,85 76,30 
Artsen zonder 

Grenzen 

23 juli 176,82 197,30 Caritas 

27 juli 930,00  Uitvaart 

6 aug 65,30 70,60 
Oase inloophuis 

Oosterbeek 

13 aug 81,12 101,48 
Amnesty 

International 

20 aug 52,65 65,78 Caritas 

totaal 1541,54 769,87  

 
Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende bestemmingen op het 
programma: 
- Op 10 september is de collecte opbrengst 

bestemd voor vluchtelingen projecten van Cordaid 
o.a. in Syrië. De oorlog in Syrië duurt al zes jaar. 
Voedsel is voor mensen in de verwoeste stad 
Aleppo schaars of onbetaalbaar geworden. In deze 
stad bereidt een gaarkeuken met steun van 
Cordaid 8000 warme maaltijden per dag. 

- Op 17 september is de collecte voor Pax 
Vredesweek. Pax staat voor vrede en brengt 
mensen bij elkaar die de moed hebben om voor 
vrede te gaan. Samen met mensen in conflict-
gebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt 
PAX aan een menswaardige en vreedzame 
samenleving, overal in de wereld. Tijdens de 
Vredesweek vraagt PAX uw steun voor geweldloze 
vredesstrijders wereldwijd. 

- Op 24 september is de collecte opbrengst 
bestemd voor Caritas. 

- Zondag 1 oktober is het Wereldmissiedag voor 
kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen 
andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld 
van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in 
het spaarzakje van Missio te doen. Dit jaar helpen 
we de kinderen in Burkina Faso. Dan kunnen zij 
naar school gaan en een beroep leren. Dan 
hoeven ze niet meer zwaar en gevaarlijk werk te 
doen in de goudmijnen of gedwongen worden om 
heel jong te trouwen. 

- Op 8 oktober collecteren we voor de Hospice in 
Bennekom. Als het niet mogelijk of wenselijk is om 
de laatste fase van het leven thuis door te 
brengen, dan kan iemand in Hospice Bennekom 
verblijven. Daar wordt een warme en veilige plek 
geboden voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en 
nog maar enkele weken tot enkele maanden te 
leven hebben. 

- Op 15 oktober is de collecte voor de Voedselbank 
Ede. Voedselbank heeft als doel mensen te 
helpen, die onder het bestaansminimum leven. De 
hulp bestaat uit het wekelijks verstrekken van een 
zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. 

- Op 22 oktober is de collecte in het kader van de 
Wereldmissiemaand bestemd voor de activiteiten 
van Missio. Dit jaar staat Burkina Faso centraal. 
Missio ondersteunt zusters en catechistenfamilies 
die de meisjes opvangen die dreigen te worden 
uitgehuwelijkt en vrouwen die van hekserij 
beschuldigd worden. Een derde project betreft de 
kinderen en jongeren die werken in de illegale 
goudmijnbouw. 

Ik beveel deze collectes van harte bij u aan. 
Arend Jan Nell, penningmeester MVR Bennekom 

 

Vlegeldag 
Woensdag 23 augustus was het 
weer zover, onze beroemde 
Vlegeldag. Prachtig weer, de 
zon scheen volop en een 
drukte van belang op ons kerkplein. We hadden er 
weer allemaal zin in. Vele, vele parochianen hadden 
zich weer gemeld om te helpen. Twee kramen voor 
vooral de koffie en thee en met veel lekkers. Wat is 
er weer door onze mensen gebakken, onvoor-
stelbaar!!!! De opbrengst van de 2 kramen kwam 
uit op € 400,80. En dan natuurlijk Janneke met de 
kleding, ook daar druk druk druk, ze werd gelukkig 
door diverse dames geholpen. Ook Janneke had een 
mooie opbrengst van maar liefst € 644. Al met al 
een prachtige uitkomst!!!! Truus had de leiding in 
de organisatie van Vlegeldag voor onze MVR, maar 
gaat daar helaas mee stoppen, ze heeft John v.d. 



 

13 
 

Linden en mij dit jaar ingewerkt om het stokje over 
te nemen. 

Truus, hartelijk dank voor het vele werk van 
organiseren voor onze MVR-Vlegeldag en het wordt 
voor John en mij een hele uitdaging om jou te 
kunnen evenaren; we zullen je zeker nog wel eens 
om advies vragen en je zal Vlegeldag toch niet 
helemaal aan je voorbij laten gaan. Rest mij alle 
vrijwilligers hartelijk te bedanken voor al hun inzet. 
Het is toch geweldig deel te mogen uitmaken van 
onze MVR. Wij hopen dat het volgend jaar weer een 
grandioze dag mag worden en dat we weer op jullie 
allemaal mogen rekenen. 

Met vriendelijke groet, Pieter Boers 

 
 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Helaas is Els Wouters op 80 jarige leeftijd gestorven 
op 21 juli 2017. Zij heeft tijdens onze K.V.G. 
slotavond op indrukwekkende wijze van alle dames 
die er toen waren afscheid genomen. Ze was zo’n 
30 jaar lid van ons Bennekoms vrouwengilde en ze 
heeft naast vele andere dingen die ze deed, vroeger 
ook in het K.V.G. bestuur gezeten. Haar uitvaart-
plechtigheid was donderdag 27 juli in onze kerk te 
Bennekom. Wat zullen we je missen Els. 
Wat er te gebeuren staat 
Maandag 11 september. Ons nieuwe seizoen gaat 
weer van start. De openingsavond van het K.V.G. 
begint met een korte viering, waarna koffie en de 
ledenvergadering. Marian Bolscher verzorgt de 
viering en het lijkt haar prettig om qua tijd iets later 
te beginnen en een iets kortere viering dan anders 
te houden. Het thema is ook dit jaar: ”Wat raakt 
verbindt”. We beginnen dus iets later met de 
viering nl. om 19.30 uur. De koffie en thee is dan 
rond 20.00 uur, waarna de ledenvergadering. U 
bent allen van harte welkom. In het programma-
boekje, dat u net door de bus hebt gehad in de 
enveloppe, staat eveneens de agenda voor de 
vergadering. 

Maandag 2 oktober. Er komt een lezing over 
ballonvaart, en het belooft een interessante avond 
te worden waar beelden van ballonevenementen in 
Europa, Amerika en Azië worden getoond. En bij 
deze beelden zal ook muziek zijn. In uw 
programmaboekje staat een beschrijving. Koffie en 
thee staan om 19.30 uur klaar in de parochiezaal, 
aanvang van de lezing 20.00 uur.  
Woensdag 11 oktober, koffieochtend. Tijdens de 
lezing van 2 oktober zal er een lijst rondgaan voor 
deze ochtend, waarop u zich kunt inschrijven. Maar 
u kunt ook bellen om u op te geven, met Lia 
Fintelman: 0318 617 726, of met Toos Teunissen: 
0318 418 955. Zij regelen tevens het vervoer, het 
meerijden met elkaar. De bestemming is nog niet 
bekend, maar die hoort u op 2 oktober of via 
degene, die u belt. 
Maandag 6 november. Monique Zwetsloot komt 
een lezing geven over de ontstaansgeschiedenis van 
de Noord-Hollandse kust. Koffie en thee staan om 
19.30 uur klaar in de parochiezaal en de aanvang 
van de lezing is om 20.00 uur. 
Wij wensen jullie een interessant en gezellig seizoen 
toe, namens het hele K.V.G. bestuur, 

Gea Kleipool, voorzitter 
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Rouwgroep "Ontrafelen van de kluwen 
van emoties" 

stil staan bij het verlies van een naaste 
Ben je nog steeds verdrietig terwijl het toch al een 
half jaar of langer geleden is dat je vader/moeder is 
overleden? Ben je boos door het onverwachte 
overlijden van je partner? Of heb je te maken met 
een ander overlijden dat nog steeds emoties 
oproept? Dan is deze rouwgroep iets voor jou! 

Praten met mensen die ook iemand verloren 
hebben, werkt bevrijdend. In een veilige omgeving 
met respect voor elkaar het eigen verhaal kunnen 
vertellen, emoties kunnen tonen, maar ook 
ervaringen uitwisselen en steun en herkenning bij 
elkaar vinden. Dit alles vanuit het idee: “gedachten 
worden zichtbaar in ’t luisteren naar elkaar”. 

In ontspannen en vertrouwelijke sfeer gaan we met 
elkaar in gesprek over onder andere het afscheid, 
de emoties, het levensverhaal en je krachtbron. De 
bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdagochtend 
van 10.00 uur tot 12.30 uur. De data zijn 13 
oktober, 27 oktober, 10 november en 24 november. 
Meer informatie vind je op mijn website: 
www.aandachtvoorieder.nl/Actueel.aspx 

Liesbeth te Elst 

Vooraankondiging Israël – Jordaniëreis 
2018 

 

Al een aantal keren heb ik groepsreizen gemaakt 
met gemeenteleden en andere belangstellenden 
naar verschillende landen. En altijd weer was het 
een schitterend gebeuren. De indrukken die je 
opdeed, alles wat je zag. Het was iets om nooit 
meer te vergeten. 

Velen vragen of er ook opnieuw een reis komt. Die 
komt er. Ik ben van plan om volgend jaar – van 8 
t/m 18 mei 2018 – een 11-daagse groepsreis te 
maken naar Israël en Jordanië. Het is de bedoeling 
om in Israël heel wat te zien. We verblijven aan het 
meer van Tiberias en in Jeruzalem, we gaan naar de 

bronnen van de Jordaan, naar Massada en Engedi, 
en drijven in de Dode Zee. En natuurlijk staan 
verdere hoogtepunten op het programma. In 
Jordanië bezoeken we ook geweldig veel: Aman, de 
berg Nebo, Wadi Rum, met als fantastisch 
hoogtepunt de verborgen stad Petra. Kortom een 
afwisselend en intensief programma. 

Ook voor hen die al een keer in Israël waren, is het 
misschien best aardig nog eens te gaan, omdat er 
altijd weer nieuwe plekken te bewonderen zijn. Een 
aantal mensen heeft al te kennen gegeven 
geïnteresseerd te zijn. Dat wil ik ook aan u vragen. 
Hebt u belangstelling, neem dan contact met mij 
op: tel. 0318 417 865, e-mail: jjthmeijer@hetnet.nl. 
Graag hoor ik van u. Dan plaats ik u op een 
voorlopige lijst en krijgt u nader bericht over het 
totale programma. 

In oktober zal er een informatieavond over deze 
reis gehouden worden. U hoort daarover meer. 

Ds. Jaap Meijer, Edeseweg 107, 6721 JS Bennekom 

Wandeling in Harderwijk op 16 sept 
langs kerken, kloosters en kapellen 
Een gids zal de groep, bestaande uit maximaal 25 
personen om 13.30 uur opwachten bij de 
Wereldwinkel. Deze is tegenover parkeergarage de 
Houtwal. De rondleiding zal om 15.00 uur eindigen 
en in overleg met de gids kunnen we afspreken 
waar dit punt zal zijn. Wellicht op het stadspleintje 
waar we nog iets kunnen drinken. 

Harderwijk heeft een prach-
tige grote kerk met goed 
bewaarde fresco's. Er is de 
Catharina kapel te bezich-
tigen en er zijn overblijfselen 
van kloosters. In het voor-

malige gemeentehuis zijn schilderijen te bekijken 
die herinneren aan de reformatie. Verder zijn er nog 
andere bezienswaardigheden die zeker de moeite 
waard zijn om te bekijken. 
Mensen die minder goed ter 
been zijn kunnen ook deel-
nemen. Er zijn plekken waar men 
kan zitten. Bij aanmelding voor 
de excursie naar Harderwijk, 
graag doorgeven of u met eigen 
auto naar Harderwijk gaat en 
hoeveel personen er nog bij u in 
uw auto kunnen meerijden. Diegene, die niet zelf 
rijdt, kan dit ook aangeven en dan wordt u bij een 
andere auto ingedeeld! 

http://www.aandachtvoorieder.nl/Actueel.aspx
mailto:jjthmeijer@hetnet.nl
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Kosten: voor de excursie € 5 per persoon. Vervoer 
voor eigen rekening. Kosten kunt u 
natuurlijk met elkaar, per auto, delen. 

Datum: zaterdag 16 september 2017 
Tijd: rondleiding: 13.30 – 15.00 uur 
Vertrekplaats en tijd: 12.15 uur Maria Virgo Regina 

kerk, Bennekom, Heelsumseweg 1 
Organisatie en aanmelding: Raad van Kerken 

Bennekom, Olga Meijer, 0318 417 865, 
jjthmeijer@hetnet.nl. 

Jaarthema pelgrimsgroep 2017-2018 
Inspiratie en inspirators van deze tijd 

 
Inspiratie hangt samen met ademen, in- en 
uitademen, verse lucht krijgen zodat je lichaam en 
geest goed kunnen functioneren. Als je het benauwd 
hebt, snak je naar frisse lucht. In een benauwende 
situatie zeg je: ‘er moet lucht bij!’ Inspiratie heeft 
ook te maken met bezieling, geestkracht, de spirit 
die in je leeft… Soms kunnen mensen/ervaringen jou 

inspireren, je doen opleven, je enthousiast maken 
voor een manier van leven, voor een beweging of 
ideaal… 
Tijdens de openingsavond hebben we op een 
verrassende manier aandacht voor: wat of wie 
inspireert jou? Ben Piepers zal begeleiden. 
In de volgende avonden zullen inleiders vertellen 
wat hen inspireert in hun leven en activiteiten.  Dat 
zijn mensen uit Wageningen en omgeving: een 
docente van de WUR gespecialiseerd in voeding en 
ziekte, een oudere terugkijkend op 
inspiratiebronnen in haar leven, een jonge 
kunstenaar, en een pastor met  een andere kijk op 
pastoraat in deze tijd.  
Dinsdag 26 september is de openingsavond.  De 
overige avonden zijn: 31 oktober, 20 februari, 20 
maart, 17 april. + Alle avonden worden gevolgd 
door een pelgrimswandeling op zaterdag rond 
hetzelfde onderwerp. 
Lees meer op de website: 
www.pelgrimswageningen.nl  
Voor nadere informatie en/of opgave:  
Inge Engels (Wageningen) inge-engels@live.nl 
Gozien van der Schans (Bennekom) g-
vanderschans@hetnet.nl 
 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Een bron van drieduizend jaar diep 
Er is geen boek dat zo vaak gedrukt is, in zoveel 
talen vertaald en zo bediscussieerd en geïnterpre-
teerd als de Bijbel. Al tweeduizend jaar vormt die de 
basis van het christelijk geloof, en wat het Oude 
Testament betreft, ook van het jodendom. De Bijbel 
wordt gespeld, gekoesterd en op een voetstuk 
geplaatst, maar ook bekritiseerd, verworpen en 
afgezworen. In Nederland, maar ook in andere 
westerse landen, komt de bijbel bij veel mensen de 
laatste tijd steeds verder achterin de boekenkast te 
staan. “Bij mij gaat die niet meer open”, schreef een 
vriend me laatst. Hij is orthodox-christelijk 
opgevoed, maar die tijd ligt achter hem. 

In katholieke kring was de Bijbel voor de meeste 
mensen eeuwenlang een soort Grote Onbekende. 
Het werd door de kerkleiding als ongewenst gezien 
dat leken zelfstandig in de Bijbel lazen, en men 
moest het doen met de lezingen in de mis en met 
de uitleg van de priesters. In huis had men 
hoogstens een boek met bijbelse vertellingen. Ik 
herinner me een mooie uitgave in het huis van mijn 
grootouders met platen van Gustave Doré. Daarin 

was een groot aantal verhalen naverteld. De angel 
was eruit gehaald, zou je kunnen zeggen, want de 
Bijbel staat vol oneffenheden, ongepolijste beelden, 
tegenstrijdigheden zelfs, maar die verdwenen 
natuurlijk in de navertellingen. Bij de protestanten 
werd juist wel veel thuis gelezen; van kaft tot kaft, 
iedere dag verplicht minstens één stuk aan tafel na 
het eten. Jan Wolkers en Maarten 't Hart hebben er 
smakelijk over geschreven. Maar of het nu niet 
mocht of juist wel moest: in de meeste huishoudens 
is het tegenwoordig gedaan met de Bijbel. In een 
verwonderlijk hoog tempo raakt in Nederland de 
bron van de christelijke spiritualiteit in de 
vergetelheid. 

Sommige ontwikkelingen zijn zo veelomvattend en 
diepgaand dat ze nooit helemaal te doorgronden 
zijn. Het proces van secularisatie van de westerse 
cultuur en, in het verlengde daarvan, de huidige 
ontkerstening van Nederland, horen daar ook bij. Je 
kunt er niet voor of tegen zijn, je moet er je weg in 
zoeken. Nieuwe mogelijkheden dienen zich daarbij 
aan. Scherper dan voorheen kunnen we nu zien dat 
de Bijbelse verhalen geen eeuwige waarheden 
willen verkondigen, maar vertellen over hoe 

mailto:jjthmeijer@hetnet.nl
http://www.pelgrimswageningen.nl/
mailto:inge-engels@live.nl
mailto:g-vanderschans@hetnet.nl
mailto:g-vanderschans@hetnet.nl
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mensen zochten naar bevrijding uit benauwende 
omstandigheden en naar zin voor hun leven. Die 
omstandigheden en de uitwegen die ze daarin 
vonden, zijn soms verrassend herkenbaar, ook al 
leefden ze duizenden jaren geleden in een cultuur 
die veel verschilt van de onze. De Bijbel blijkt zo op 
een nieuwe manier een bron van inspiratie: God die 
tot ons zijn Woord spreekt, woorden van troost en 
bevrijding. 

Er is momenteel een grote behoefte aan inspiratie. 
De wereld is misschien wel ingewikkelder dan ooit 
en het koor van wegwijzers, opiniemakers en 
goeroes wordt almaar groter en kakofonischer. 
Binnen dat koor klinken ook de Bijbel en zijn 
uitleggers. Maar bij 'uitleggers' moet je dan niet 
alleen denken aan geleerden en deskundigen, maar 
aan iedereen die zijn of haar geloof zoekt te 
voeden met het lezen in dat kolossale boek dat 
onze heilige Schrift is. En ook aan allen die dat in de 
loop van bijna drieduizend jaar al gedaan hebben. 
Rondom de Bijbel is een volk ontstaan met een 
traditie van lezen, voorlezen en uitleggen. Daarbij 
zijn dingen misverstaan, maar ook uitermate 
scherp gezien en zich eigen gemaakt. Tot dat volk 
behoren wij ook die de Bijbel lezen. Samen lezend 
kunnen we elkaar helpen bij het zoeken van een 
weg in onze zo gecompliceerde wereld. 

Sinds het begin van dit jaar schrijf ik in het blad van 
de kerkgemeenschap van Bennekom stukjes over 
de Bijbel. Vele jaren heeft u van mij verhaaltjes 
gelezen over het dagelijks leven in El Jagüel, de 
arme buitenwijk van Buenos Aires waar ik sinds 
2001 woon met mijn gezin. 'Hij is van onderwerp 
veranderd,' denkt u misschien wel. Toch is die 
verandering minder groot dan het lijkt, want het 
een heeft voor mij alles te maken met het ander. 
Bijbelverhalen zijn allemaal geschreven in reactie op 
gebeurtenissen in het dagelijks leven, soms dichtbij 
huis, soms meer op het niveau van stad of staat. 
Dat kunnen uitzonderlijke gebeurtenissen zijn, maar 
ook gewone en herkenbare. Wat ik in El Jagüel 
meemaak en u in Bennekom wordt dus ook 
becommentarieerd door die oude verhalen. Ze 
kunnen ons helpen een andere dimensie te 
ontdekken in onze ervaringen, de dimensie waar 
dat grote volk met drieduizend jaar geschiedenis 
van zegt: “Hierin spreekt God tot ons, woorden van 
troost en bevrijding.” 

Met mijn stukjes hoop ik u mee te nemen op een 
tocht kriskras door dat grote geschrift dat Bijbel 
heet. Dat alles wat wij als geschiedenis meedragen 
daarin mag meeklinken. 

Marc van der Post 
 

 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

 
 
Met het overlijden van Els Wouters heeft ook de redactie van ons NieuwSBlad een gevoelig verlies 
geleden. Els was niet alleen een kritisch lid van de redactie; gedurende heel veel jaren, tot kort voor haar 
overlijden, trad zij op als gastvrouw voor de redactievergaderingen, die bijna altijd bij haar thuis werden 
gehouden. 

De redactie:  Frans Breteler, Anton Baks en Jos Jansen 
 
 
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Herfst) tot zondag 8 oktober; voor TitusBreed tot 

woensdag 4 oktober 
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
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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 

 Gerard Bolscher (gebouwen en beheer) 

 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 

 José van der Meulen, jose@verbelco.nl,  
tel.0318 430 455 

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 
On the Road (jongergroep) 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl 
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:jose@verbelco.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
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 bloemen/planten en diervoeding 

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. 

Bloemist Bennekom - De Violier 

eye wish opticiens Bennekom 

Herinneringshuys 't Hoge Heem 

Seasons Dameskleding Bennekom 

Van Wonderen –shoes and stuff 

Kapsalon Marage 

Geels woonwarenhuis 

Bruna Boekhandel - Bruna PostNL 
 

pizzeria Bennekom 

Café de Rechter Bennekom 

Het Oude Postkantoor 

 

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://www.dierenwinkel-in.nl/bennekom/engelsen-dierenspeciaalzaak-den
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.winkelwebsite.nl/openingstijden/Mekking-Hans/52863
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.regiobloemist.nl/?florist=17560
https://www.eyewish.nl/opticien/bennekom-dorpsstraat
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
http://bedrijven24.com/seasons-womanswear-dorpsstraat-bennekom
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.boekhandel-in.nl/bennekom/bruna-en-boekhandel-bennekom
http://www.placeslookup.com/place/postnl-bruna-bennekom-dorpsstr/
http://www.placeslookup.com/place/postnl-bruna-bennekom-dorpsstr/
http://pizzeriabennekom.nl/
http://www.eencafe.nl/bennekom/de-rechter-caf%C3%A9
http://www.het-oudepostkantoor.nl/

