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 ______ “EER AAN GOD EN VREDE OP AARDE VOOR MENSEN IN WIE HIJ AAN HET LICHT KOMT” _______ 

 
Kan het kerstverhaal ons nog verrassen? Soms heb je een verhaal zo vaak gehoord of gelezen, dat je denkt: 
‘O ja, dat verhaal, dat ken ik nu wel’ en voor je het weet, richt je aandacht zich enkel op het allang bekende 
en is er geen ruimte meer voor verwondering, voor surprises. 

Onlangs zei een van onze gasten in Oase Oosterbeek: “Weet je waarom ik hier zo graag kom? Omdat jullie 
niet alleen zeggen dat je hier niets moet, maar dat het ook echt zo is! Op andere plaatsen zijn er altijd 
verborgen agenda’s; moet je ineens meewerken aan een intake, een evaluatie of ben je verplicht om een 
taak op je te nemen. Hier mag ik gewoon doen wat ik wil en zijn zoals ik ben!” Voor deze gast is 
transparantie belangrijk; ‘what you see is what you get’, dat geeft hem veiligheid en daarmee (innerlijke) 
rust. 

Toen ik, kort daarop, opnieuw het kerstverhaal las, werd mijn aandacht getrokken door een zinsnede, die ik 
al vele keren had gelezen. Over de herders die terugkeren naar hun kudde nadat ze het pasgeboren kind 
hebben bezocht in Bethlehem, staat geschreven: “Zij loofden en prezen God om alles wat ze gehoord en 
gezien hadden zoals het tot hun was gesproken” (Lucas 2,20). Opmerkelijk; de herders zijn blij en dankbaar, 
niet zozeer om wat ze gezien en gehoord hebben, maar omdat het overeenkwam met wat hen was 
toegezegd! Dat lijkt erop te wijzen dat hun ervaringen, net als die van onze gast bij de Oase, doorgaans 
minder prettig zijn, dat ze gewend zijn aan toezeggingen die niet nagekomen worden, aan beloftes die niet 
waargemaakt zijn. Simpel gezegd: hun vertrouwen is regelmatig beschaamd. Maar wat hun dit keer is 
voorzegd – dat ze een pasgeboren kind zullen vinden, in een doek gewikkeld en liggend in een voerbak – 
dat is helemaal uitgekomen. En daardoor voelen ze zich serieus genomen en geloven ze dat de boodschap 
die ze ontvingen dit keer wel betrouwbaar is, dat dit kind een redder zal zijn voor hen (2,11). Er waren al 
vaker redders, messiassen aangewezen, voorzegd, maar keer op keer was dat op teleurstelling uitgedraaid, 
bleek het te gaan om iemand die een opstand tegen de Romeinse bezetter wilde leiden die vervolgens 
jammerlijk faalde. Maar nu is het dus anders; geen stoere rebellenleider, geen goeroe van wie wonderen 
verwacht worden, nee…, een pasgeboren kind gewikkeld in doeken en liggend in een voederbak. 

Maar, wat kan je nou van zo’n kind verwachten? Wat is er nou zo bijzonder aan een pasgeboren baby dat je 
daarvan je heil verwacht? De herders weten het wel: die baby is (nog) puur, die is nog helemaal zichzelf, 
trekt zich nog niets aan van wat anderen van hem verwachten, is (nog) niet uit op instemming van buitenaf; 
‘what you see is what you get’: de messias, de redder dat is iemand die transparant is, wiens ‘ja’ helemaal 
‘ja’ en wiens ‘nee’ ook echt ‘nee’ is. Heerlijk toch? Iemand die gewoon zichzelf is, van wie je op aan kunt, 
die betrouwbaar is? Daarvoor zeggen ze ‘goddank’! 

Ineens begrijp ik ook wat dat koor van engelen eigenlijk zingt: “Vrede op aarde in mensen van goede wil”. 
Dat ‘van goede wil’ is eigenlijk een ‘doorvertaling’ van wat er letterlijk vertaald staat: ‘in wie het goede, het 
ware (door)schijnt’. Er wordt dus vrede aangezegd aan mensen die transparant zijn naar God, naar het 
goede, naar het ware. Vrede voor hen In wie je het goede onversneden ziet, voelt, ervaart, ‘what you see is 
what you get’ en bij wie je je thuis, geborgen, veilig kunt voelen. Wie zichzelf durft te zijn, puur is, 
onaangepast, zoals die herders, zoals onze gast in de Oase, die zal vrede in en met zichzelf vinden. In 
mensen zoals de herders, mensen in wie je dat pasgeboren kind (nog) ziet, komt God zelf aan het licht in 
deze wereld. Het mooie is dat ieder van ons zo’n mens ‘waarin het goede doorschijnt’ kan zijn. Kerst 
herinnert ons daaraan en aan de vrede die dat met zich meebrengt. Als dat geen reden is om het, met de 
herders, uit te zingen, om God te loven en te prijzen… Zalig Kerstmis! 

Hans Lammers 
  



 

3 
 

 ______________________________________________________________________________________ 

Inhoud 
“Eer aan God en vrede op aarde voor mensen in wie Hij 
aan het licht komt” ................................................................ 2 
Kerkberichten ........................................................................ 4 

Vieringen ........................................................................... 4 
Kerstavond: kerstviering voor het hele gezin ................... 4 
Mededelingen ................................................................... 5 
Eerste Communie .............................................................. 5 
Kinderkoor Eigenwijs repeteert op een andere dag… ...... 5 
In memoriam Jeannette Maessen-Rijntjes ....................... 6 
In memoriam Nol Frederiks .............................................. 6 
In memoriam Annie Vogelzang ......................................... 6 
Kort verslag MVR locatieraad ............................................ 7 
Onze locatieraad – Een afscheid en een welkom ............. 8 
Collecteopbrengsten oktober en november ..................... 8 
Actie kerkbalans  2018 ...................................................... 9 
Introductie collectebonnen ............................................... 9 
PR-groep opgestart ......................................................... 10 
De werkgroepen – Gemengd koor .................................. 10 
Samen de maaltijd delen ................................................. 11 
Schoolgezinsviering ‘Kom je ook in de kring?’ ................ 11 
Wisseling van de wacht bij werkgroep Identiteit ............ 11 
MVR60 jubileumjaar afgesloten ...................................... 12 
Bedankt ........................................................................... 12 
Profeet en kunstenaar: zieners ....................................... 12 

Kerk en Samenleving ........................................................... 13 
Katholiek Vrouwengilde .................................................. 13 
Bridgedrive ten bate van MELANIA ................................. 15 
Gevraagd: Bijbels in andere talen! .................................. 15 
Wereldvoedseldag .......................................................... 15 
Achtdaagse reis naar Lourdes ......................................... 15 
Kerstpakketten Actie Uitgeprocedeerde Asielzoekers 
Wageningen .................................................................... 16 

Forum .................................................................................. 16 
Het woord is aan: Arno de Bruin ..................................... 16 

Redactie ............................................................................... 17 
Maria Virgo Regina informatie ............................................ 18 
 
 

Agenda 
jan 7 nieuwjaarsreceptie locatieraad 
 20 melania bridgedrive 
 28 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
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 ________________________________ KERKBERICHTEN ________________________________ 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 17-12-2017 t/m 
11-2-2018 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom. 

zondag 17 december, Derde zondag van advent 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
intenties: Annie Vogelzang-van Brakel 

zondag 24 december, Kerstavond 
19.00 uur: gezinsviering m.m.v. kinderkoor 

Eigenwijs 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Vrolijkheid voor kinderen in 

asielzoekerscentra 
intenties: Annie Vogelzang-van Brakel 
 

Kerstavond: 
kerstviering voor het hele gezin 

Zondagavond 24 december om 19.00 uur is de 
kerstviering voor de kinderen. De 
viering wordt begeleid door het 
kinderkoor Eigenwijs. Ook dit jaar is 
er een mooi kerstspel te zien. We 
gaan kijken hoe kinderen uit 
verschillende landen de 
geboorte van het kindje 
Jezus vieren. Aan het einde 
van de viering is er voor 
alle kinderen beschuit met 
muisjes.  

 

zondag 24 december, Kerstavond 
22.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MOV Bolivia 
intenties: Annie Vogelzang-van Brakel 

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

Gemengd koor 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad 
intenties: Annie Vogelzang-van Brakel 

zondag 31 december, Oudjaar 
 Tituszondag in Wageningen 
10.30 uur: Eucharistievierng m.m.v. Laudate 
voorgangers: pastoor Henri ten Have, pastor Hans 

Lucassen, pastor Guido Dieteren 

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

Dameskoor 
voorganger: Marian Bolscher 
intenties: Annie Vogelzang-van Brakel 

zondag 7 januari, Doop/Openbaring van de Heer 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

gelegenheidskoor: Iedereen die kan 
zingen is welkom in dit koor; de 
repetitie hiervoor begint om 9.30 u. 

voorganger: Ruud van der Linden 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom 
intenties: Annie Vogelzang-van Brakel 

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

gehouden op 
zondag 7 januari, aansluitend op de viering 

in onze kerk 
Graag willen wij met U het glas heffen op een 

voorspoedig jaar voor onze 
geloofsgemeenschap. 

zondag 14 januari, 2de zondag door het jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

koor 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 21 januari, Eenheidszondag Brinkstraatkerk 
10.00 uur: Oecumenische viering m.m.v. Fiducia 

uit Ede 
voorgangers: Hans Lucassen, ds. Loeki van der 

Laan, ds. Anne Verbaan, Peter 
Samwel 

collecte: Light of the World 
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zondag 28 januari, 4de zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Marian Bolscher 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Melania 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u vóór de 
viering de naam van de persoon en de reden op 
een briefje schrijven en in het mandje bij het 
intentieboek doen. Aan het eind van de viering 
wordt verteld wie het bloemetje krijgt. Het is 
mooi als u het bloemetje zelf weg kunt brengen. 
De namen in het mandje gaan ook naar de 
pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

zondag 4 februari, 5de zondag door het jaar 
Diaconiezondag 

10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
Gemengd koor 

voorganger: pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Willemshoeve 

zondag 11 februari, 6de zondag door het jaar 
 Voorstellingsviering Eerste 

Communie 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: nog niet bekend 

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; Valleihopper 0900-5511551. 
dec 25 10.30u Kroes 0318 418 002 
jan 07 10.30u Kroes 0318 418 002 
 21 GEEN VIERING MVR B’kom 
feb 04 10.30u v. Lammeren 0318 415 479 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
dec 25 10.30u Breteler 0317 415 588 
jan 07 10.30u De Vocht 0318 413 088 

 21 GEEN VIERING MVR B’kom 
feb 04 10.30u De Groot 0318 417 355 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
dec 25 10.30u Schlepers 0318 416 304 
jan 07 10.30u Baks 0318 418 686 
 21 GEEN VIERING MVR B’kom 
feb 04 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 

Mededelingen 
Verhuisd: 
- Thea en Ruud van Aart, van Heelsumseweg 10 

naar Hofrustlaan 30, 6721TB Bennekom. 
- Gerda Rijsemus, van Algemeer 1-5 naar Pieter 

Pauw 75, 6702AA Wageningen, Woongroep 9, 1e 
etage. 

Nieuwe parochianen 
- Mevrouw Fien Franke, Brunel 2, Bennekom. 
Overleden 
- Nol Frederiks, 2 november 2017. 
- Jeanette Maessen – Rijntjes, 1 november 2017. 
- Annie Vogelzang- van Brakel, 24 november 2017. 

Eerste Communie 
Op zondag 27 mei 2018 is het weer zover: dan 
mogen kinderen die nu in groep 4 zitten van de 
basisschool, hun Eerste Communie gaan doen. 
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben 
ontvangen, dan kunt u uw zoon of dochter 
aanmelden bij Christianne Marcelis-van Acker, 
0318 418 347, marcelis.vanacker@hetnet.nl. We 
hopen ook dit jaar weer voldoende aanmeldingen 
te krijgen, zodat we in januari 2018 kunnen starten 
met het voorbereidingstraject. 

Kinderkoor Eigenwijs repeteert op een 
andere dag… 
Mensen die de digitale nieuwsbrief lezen weten het 
wellicht al, maar de dirigente van het kinderkoor 
Eigenwijs, Gertie Savelkoul, heeft een operatie 
moeten ondergaan. Ze is inmiddels aan het 
revalideren, maar is zeker nog tot het nieuwe jaar 
uit de running. We zijn erg blij dat Matty Huls 
tijdelijk het dirigeren van het kinderkoor heeft 
overgenomen. Maar daardoor is wel de repetitietijd 
veranderd: het kinderkoor repeteert nu van 15.30 
tot 16.30 uur op dinsdagmiddag op de Alexander-
school (in het lokaaltje van Karin in het hoofd-
gebouw). Kinderen van andere scholen of zelfs 
andere locaties: van harte welkom! We kunnen nog 
best wat extra zangers en zangeressen gebruiken! 
Maar ook een pianist is van harte welkom! Het 
volgende optreden van het kinderkoor is op 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:marcelis.vanacker@hetnet.nl
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Kerstavond in de viering van 19.00 uur. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
secretariaat@rkkerkbennekom.nl. 

In memoriam Jeannette Maessen-
Rijntjes 
Jeanette Maessen is op 24 december 1924 geboren 
in Hilversum en is op 1 november 2017 op 92 jarige 
leeftijd overleden in Wageningen. 

De volgende tekst stond boven de rouwkaart: 
“Na vele jaren intensief leven en genieten is 
vandaag onze moeder overleden. Door de invloed 
van de ziekte van Alzheimer leefde zij de laatste 
jaren in een wereld die onbereikbaar was voor 
anderen”  

Samen met haar man en haar 2 zoons Paul en Emile 
vormden ze een hecht gezin. Jeanette heeft in haar 
leven, dat bijna 93  jaar duurde, veel voor de 
kinderen en kleinkinderen betekend. Ze was iemand 
waar je een voorbeeld aan kon nemen. Ze 
stimuleerde hen, gaf kansen, mogelijkheden. Ze was 
een vrouw die, zoals Paul aangaf tijdens de 
voorbereiding van de viering , flink bij de pinken 
was. Ze nam initiatieven daar waar dat nodig was 
en gaf daarmee de kinderen het voorbeeld om niet 
af te wachten maar door te pakken. 

Het gezin woonde een groot deel van hun leven 
naast de Goede Herderkerk in Ede waar ze een 
actief vrijwilligster was en meewerkte in vele 
werkgroepen. Na het overlijden van haar man Theo 
ging haar gezondheid achteruit. Sinds 2008 heeft ze 
in Pieter Pauw gewoond. 

In de viering ten afscheid hebben we psalm 23 
gelezen, de goede herder, en als 2e lezing de 
treinreis van je leven. De wens van Jeanette was om 
de viering ten afscheid te houden in de 
parochiekerk van Bennekom, een kerk waarin ze 
zich thuisvoelde. 

Mag zij aan de hand van de Goede Herder 
binnengaan in uw rijk, waar zij rust vindt na haar 
leven hier op deze aarde. Mag zij in jullie gedachten 
blijven voortleven. 

In memoriam Nol Frederiks 
Ik herinner me opa als één van de sterkste mensen 
die ik ken. Vol trots vertelde ik in de klas dat hij 
zonder moeite maar liefst tien flatgebouwen kon 
optillen. Herinneringen uit de kinderjaren van 
kleinzoon Koen. Een vriend karakteriseerde Nol als 
volgt: vrolijk en vriendelijk, intelligent, integer en 
innemend, ambitieus, standvastig, nieuwsgierig, 
creatief, optimistisch en positief. Dochter 

Annemieke vatte alles samen met welgekozen 
woorden: mijn vader was een duizendpoot. Hij wist 
heel veel, hij kon heel veel en hij deed heel veel. En 
alles wat hij deed, deed hij met overgave. 

Nol leefde al jaren met de wetenschap dat zijn 
levensduur beperkt was vanwege ernstige aan-
doeningen: de ziekte van Kahler, waar later darm-
kanker bijkwam. Het was o.a. zijn eigen doorzet-
tingsvermogen dat ervoor zorgde dat de kwaliteit 
van zijn leven tot het einde toe de moeite waard 
was. Natuurlijk al die jaren met de onvoorwaar-
delijke hulp van zijn vrouw Ans. 

Zijn allergrootste passie was tuinieren en kweken 
van groenten, fruit en bloemen. Het mooiste 
daarvan gaf hij weg. Door heel Nederland zijn 
stokrozen, helleborussen en heel veel soorten 
tomaten te vinden. Daarnaast was Nol sportief: 
hardlopen, bergwandelingen maken. En denksport: 
bridge en ook computeren waren grote hobby’s. En 
niet te vergeten: hij heeft allerlei bouwprojecten 
ondernomen, variërend van het zelf aanleggen van 
vijvers, het graven van kelders en het bouwen van 
schuurtjes. Wat hij eenmaal had gebouwd is alleen 
maar met grote inspanning weer af te breken. 

Nol heeft zijn laatste weken geleefd zoals hij zijn 
hele leven heeft geleefd: hij heeft er alles 
uitgehaald. Tot het einde toe vertelde hij zijn 
verhalen en bracht zijn lessen over, bleef hij 
interesses houden en behield zijn droge humor en 
zelfspot. Ik ben op mijn gemak, zei hij. Ik heb hele 
goede mantelzorgers en we lachen nog heel wat af. 
Hij bleef tonen hoe trots hij was op zijn kinderen en 
kleinkinderen en toonde zijn grote liefde voor zijn 
vrouw Ans. 

Eén van zijn vele spreuken was: ik ben niet kapot te 
krijgen, maar het is wel jammer dat ik dat zo vaak 
moet bewijzen. Uiteindelijk heeft Nol toch moeten 
loslaten. Bij het afscheid in de kerk luisterden we 
naar de lezing uit het boek Prediker: Niets gaat 
verloren, alles komt goed… Mag alles, wat hij 
geleefd en gedaan heeft, voortleven in zijn kinderen 
en kleinkinderen, in hun hart en in hun levensmoed, 
in hun gedachten en in hun geweten. 

We hebben zijn lichaam te rusten gelegd op het 
kerkhof in Driel, zijn geboortegrond. ‘Soms is het 
beter iets moois te verliezen dan dat je het nooit 
hebt gehad’. 

In memoriam Annie Vogelzang 
Op 24 november 2017 overleed Annie Vogelzang – 
van Brakel. Zij werd 85 jaar. 

mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
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In onze geloofsgemeenschap waren Annie en haar 
man Nico de mensen van het eerste uur. Zij 
trouwden op 28 december 1957. Zij waren het 
eerste bruidspaar in onze Maria Virgo Regina kerk. 
Veel klussen in onze kerk zijn door de firma 
Vogelzang verricht, o.a. het schilderwerk van de 
koepel. 

Annie Vogelzang was een zorgzame moeder, die 
altijd voor iedereen klaarstond. Een moeder die 
letterlijk alles kon: schilderen, behangen, gordijnen 
naaien, tuinieren. Bovendien speelde zij een actieve 
rol in het bedrijf van haar zoon Nico. 

Het leven van Annie Vogelzang is een verhaal van 
een gelovige vrouw waarin God een belangrijke rol 
speelde. In de viering ten afscheid op vrijdag 
1 december klonken mooie woorden, van de zoon, 
de schoondochter, een nicht en een buurman. ‘Over 
de doden niets dan goeds’ gold en geldt wel heel 
duidelijk voor Annie Vogelzang. 
We kozen samen met de familie voor de lezingen 
van “De sterke Vrouw” en de bewerking van psalm 
103: “En elke bloem bloeit op haar eigen wijze, en 
ieder zal geplukt worden, maar duren zal de liefde 
van God, de Eeuwige”. Hiervan was Annie diep 
doordrongen, ook in de zware dagen: – in 1987 het 
overlijden van haar man, Nico; Annie was toen 55 
jaar oud – en in 2015 het overlijden van haar zoon 
Nico. Hij werd slechts 53 jaar oud. Hierna braken 
voor Annie zware tijden aan. De zoon waarmee zij 
leefde en werkte liet een grote leegte achter. 

Haar leven liep niet meer zoals zij gewend was. Zij 
heeft toen op haar eigen verzoek in 2015, van Hans 
Lucassen de ziekenzegening ontvangen. In de 
laatste weken van haar leven voelde haar dochter 
aan dat haar moeder de behoefte had dat er 
gebeden zou worden bij haar ziekbed. Pastoor ten 
Have heeft dit samen met haar gedaan. Dit werd 
zeer gewaardeerd. 

Annie zal gemist worden. Zij zal voortleven in de 
harten van velen. Moge zij rusten in vrede. 

Kort verslag MVR locatieraad 
Advent is begonnen en we bereiden ons 
langzamerhand voor op de kersttijd. Nu zijn de 
dagen nog donker, maar een mooie tijd komt eraan. 
Een Licht is geboren. Een tijd dat we even bij 
kunnen komen van alle gebeurtenissen, een stukje 
bezinning over wat geweest is en wat nog komen 
gaat. Zoals: 
1. We hebben met een mooi feest en een 

stemmige Gezinsviering ons 60-jaar jubileum 
afgesloten. Een jaar met veel activiteiten, 

bezinning, gezelligheid, en leuke “Goodies”. De 
opkomst was niet altijd kerkvullend, maar 
desondanks was het geheel zeer geslaagd. 
Nogmaals een dankjewel voor de commissie-
leden. En nu op naar de volgende 60 jaar. 

2. Op 10 december jongstleden is Pater Hans 
Koenen nogmaals in het zonnetje gezet. Hij heeft 
naar aanleiding van zijn afscheid van Bennekom 
(en als voorganger) een mooie Chagall 
aangeboden gekregen. Een originele litho 
genaamd “Le Christ a L’Horloge”. U heeft daar 
allen aan bijgedragen, en namens Pater Hans 
Koenen: heel hartelijk bedankt. 

3. De Werkgroep MVR Toekomst heeft in haar 
voorstel (Aanwezig zijn met een mooie 
boodschap – Beleidsplan voor de MVR geloofs-
gemeenschap 2016 – 2021) twee thema’s 
centraal gesteld, te weten: ‘Aanwezig zijn’, en 
‘Het verhaal, de mooie boodschap’. Voor het 
uitdragen van het verhaal, de mooie boodschap, 
maar ook bij het aanwezig zijn is PR (Public 
Relations) zeer belangrijk. Hiervoor is in de loop 
van 2017 een PR-werkgroep gevormd die per 1 
januari 2018 van start gaat. Deze werkgroep 
stelt zich elders in dit NieuwSBlad voor. 

4. In het kader van hetzelfde thema is de 
locatieraad bezig een Nieuwe Initiatieven Groep 
samen te stellen (een aantal mensen hebben 
zich al aangemeld). Er gebeuren heel veel mooie 
en goede dingen binnen onze geloofs-
gemeenschap. Maar om een vitale, bloeiende 
gemeenschap te blijven zijn ook telkens nieuwe 
initiatieven nodig. Bent u geïnteresseerd, laat 
het ons dan even weten. 

5. In december van dit jaar wordt onze 
verwarmingsketel weer helemaal opgeknapt. 
Zodat deze het weer 60 jaar volhoudt, en we er 
warmpjes bij kunnen zitten. 

6. Het bestuur van de Zalige Titus Brandsma-
parochie (ZTB) heeft besloten dat het voortaan 
ook mogelijk is om uw bijdrage aan de 
wekelijkse collectes te geven in de vorm van 
vooraf aangeschafte collectebonnen. In de Titus 
Breed en dit NieuwSBlad staat meer informatie 
over de invoering en de verkoop van de 
collectebonnen. 

7. Na overleg met het Parochiebestuur heeft de 
locatieraad besloten om de Actie Kerkbalans 
weer vanuit de locatie uit te voeren en de 
parochianen rechtstreeks voor hun bijdrage te 
benaderen. Elders in dit NieuwSBlad staat meer 
informatie over de uitvoering hiervan. 

8. Het Parochiebestuur van Titus Brandsma heeft 
sinds oktober van dit jaar weer een secretaris: 
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Dorus van Helsen. Maar ze is nog steeds op zoek 
naar een penningmeester en – per 1 maart 2018 
– een opvolger voor de HRM functie (wordt nu 
uitgevoerd door Diony de Wit). Dus als u 
geïnteresseerd bent en graag over de 
dorpsgrenzen bezig wilt zijn, laat het ons dan 
even weten. 

De MVR locatieraad 

Onze locatieraad – Een afscheid en een 
welkom 
Na meerdere ambtstermijnen – zoals dat zo mooi 
heet – nemen een aantal locatieraadsleden per 
1 januari 2018 afscheid van de locatieraad van 
Maria Virgo Regina Bennekom: 

• Truus Appelman, één van de oude, getrouwe 
leden waarvoor geen moeite te veel is, een inzet 
die ons allen steeds weer doet verbazen, met 
aandacht voor liturgie maar vooral de 
medemens in en buiten onze 
geloofsgemeenschap. Truus die duurzaamheid 
en Fair Trade binnen MVR Bennekom en onze 
kerk op de kaart heeft gezet. 

• Rita van Doesum-Karsten, onze secretaris. Ook al 
weer twee termijnen in ons midden. Zorgde 
altijd voor alle communicatie, de notulen (lijvige 
stukken tekst die zeer nauwgezet werden 
vormgegeven). Een kritisch oog, stem en oor. 
Altijd aandacht voor onze jongeren en kinderen, 
waardoor deze altijd bij ons op de voorgrond 
blijven. 

• Arend Jan Nell, onze penningmeester. Arend Jan 
zag zijn functie door hogerhand langzaam 
uitgekleed worden. Had hij in het begin nog 
zeggenschap over onze financiën – mede door 
zijn doen draaide MVR Bennekom financieel 
altijd perfect – , had dat in de laatste jaren 
eigenlijk geen naam meer. Alleen met betrekking 
tot de gebouwen had hij nog zeggenschap. 
Arend Jan heeft zich altijd sterk gemaakt voor 
het zaaltje, maar liep daarbij regelmatig tegen de 
spreekwoordelijke muur aan (en dan niet die 

muur van onze kerk). Maar niet getreurd, Arend 
Jan blijft zich sterk maken voor Kerkbalans 
binnen onze gemeenschap. 

Truus, Rita, Arend Jan, ook namens de MVR 
Gemeenschap bij deze heel hartelijk bedankt voor 
jullie jarenlange inzet. 

Maar ook een welkom, want de locatieraad is 
verheugd te melden dat per 1 januari 2018 twee 
nieuwe leden toetreden tot de locatieraad: 

• Marianne Thie-Koomen, ons wel bekend als 
voorgangster en van de Pastoraatsgroep. 
Marianne zal met name aandacht hebben voor 
Liturgie en Diaconie. 

• Theo Jetten, een trouwe bas, zingende in Arsis, 
die nu zijn blik verruimt binnen onze 
gemeenschap. Theo zal zich in de eerste 
instantie bezig houden met notulen en 
(gedeeltelijk) secretariaat. 

Mettertijd zullen beide zich voorstellen in ons 
NieuwSBlad, maar bij deze alvast van harte welkom. 
En we zullen wat foto’s verschuiven op ons bord in 
de kerk: Rita gaat van locatieraad naar 
Pastoraatsgroep, en Marianne van PG naar 
locatieraad. 

Namens de locatieraad, 
Peter Wijngaard, voorzitter 

Collecteopbrengsten oktober en 
november 
 

Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte of 
opmerking 

15 okt 63,93 100,90 
Inloophuis 

Wageningen 

22 okt 77,66 150,83 
Wereld Missie-
maand Missio 

29 okt 367,25 535,12 
Vluchtelingen 

onderdak - 
Wageningen 

5 nov 96,98 191,76 
Stichting Het 
vergeten kind 

7 nov 79,41  uitvaart 

9 nov 326,43  uitvaart 

12 nov 150,65 156,78 Willemshoeve 

19 nov 96,20 87,27 
Jongeren collecte 

bisdom 

26 no 100,91 127,05 Caritas 

1 dec 126,36  uitvaart 

3 dec 64,42  offerblok 

3 dec 102,70 126,00 Solidaridad 

totaal 1633,12 1475,71  

Jezus deelt in de gebrokenheid 
van ons menselijk bestaan: 

“Het licht schijnt in de duisternis” 
    Joh. 1, 5 

De locatieraad en pastoraatsgroep wensen U: 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 
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Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- Op 10 december is de collecte voor de 

Adventsaktie van het Bisdom. Adventsaktie komt 
op voor de allerarmsten door te investeren in 
kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, 
opgezet door de mensen zelf. 

- Op 17 december is de collecte voor Caritas in 
Bennekom. 

- In de gezinsviering op 24 december is de collecte 
bestemd voor de Stichting Vrolijkheid, die 
activiteiten organiseert voor kinderen in asiel-
zoekerscentra. Deze kinderen kunnen wel wat 
vrolijkheid gebruiken. In de workshops van de 
Vrolijkheid kunnen deze jonge mensen hun 
ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en 
hun talenten ontwikkelen. 

- Tijdens de kerstnachtdienst op 24 december 
wordt er gecollecteerd voor het straatkinderen 
project van MOV in Bolivia. 

- Op 25 december in de kerstviering collecteren we 
voor Solidaridad. Solidaridad werkt met alle 
actoren in de productieketen van boer tot 
multinational aan eerlijke producten, die geen 
schade toebrengen aan mens of milieu en voor 
iedereen winstgevend zijn. 

- Op 31 december is er een Titusviering 
- Op 7 januari is de collecte voor het 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. Het Hospice biedt een warme en veilige 
plek voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en nog 
maar enkele weken tot enkele maanden te leven 
hebben. 

- Op 14 januari is de collecte bestemd voor onze 
eigen Caritas in Bennekom. 

- Op 21 januari is het eenheidszondag en is er een 
gezamenlijke oecumenische viering in de 
Brinkstraatkerk. De collecte tijdens die viering is 
bestemd voor Light of the World. Deze organisatie 
zet zich in om slechtziendheid en blindheid te 
bestrijden in derde wereld landen. 

- Op 28 januari collecteren we voor de Stichting 
Melania. Deze ontwikkelingsorganisatie steunt 
vrouwen in 3e wereldlanden, in Afrika, Azië en Z-
Amerika met inkomen genererende projecten die 
zij willen opzetten, en die goedgekeurd zijn door 
de projectencommissie van Melania. Zij krijgen 
financiële steun voor een periode van 1, 2 of 3 jaar 
zodat zij een eigen inkomen krijgen en daarmee 
hun gezin beter kunnen onderhouden. 

- Op 5 februari is de collecte bestemd voor de 
Willemshoeve in Wageningen. De Stichting 

vrienden van de Willemshoeve organiseert 
zinvolle en plezierige activiteiten voor de gasten 
(licht dementerende ouderen en ouderen met 
psychische problemen). 

- Op 12 februari is de collecte bestemd voor het 
straatkinderenproject in Bolivia van de MOV 
Bennekom. 

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

Actie kerkbalans 
 2018 

 
 
 
 
 
Begin 2018 staat de actie Kerkbalans weer voor 
de deur. De laatste 2 jaar werd deze centraal 
vanuit de Titus Brandsma parochie uitgevoerd. 
Helaas is in die periode de respons tegen-
gevallen en is zowel het aantal betalende 
parochianen als de totale opbrengst nogal 
teruggelopen. De Locatie Raad heeft na overleg 
met het Parochiebestuur daarom besloten om in 
2018 de parochianen weer rechtstreeks 
persoonlijk te benaderen voor de jaarlijkse 
kerkbijdrage. We zijn heel blij zo’n 20 
parochianen bereid gevonden te hebben om zich 
hiervoor in te zetten. In januari zal zoals vanouds 
de envelop voor de kerkbalans persoonlijk bij u 
worden bezorgd en enige tijd later wordt de 
antwoordenvelop weer opgehaald. U kunt ook 
zelf de antwoordenvelop op het aangegeven 
retouradres terug bezorgen. 

Wij hopen op een goede respons en een mooie 
opbrengst van de actie kerkbalans om onze 
geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en onze 
Parochie Zalige Titus Brandsma in stand te 
houden. 

Klaas van der Meulen en Arend Jan Nell 

Introductie collectebonnen 
Het bestuur van de Zalige Titus Brandsmaparochie 
(ZTB) heeft besloten dat het voortaan ook mogelijk 
is om uw bijdrage aan de wekelijkse collectes te 
geven in de vorm van vooraf aangeschafte 
collectebonnen. Ook de locatieraad van onze Maria 
Virgo Regina kerk (MVR) in Bennekom heeft ermee 
ingestemd om het systeem van collectebonnen over 
te nemen en in te voeren. Dus vanaf heden zullen er 
ook bij ons periodiek collectebonkaarten te koop 
zijn in de parochiezaal, na afloop van de viering. Om 
te beginnen is dat op zondag 10 en 17 december 
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2017 en 7 januari en vervolgens op iedere eerste 
zondag van de maand. 
Voordeel 
• U hoeft thuis geen contant geld meer opzij te 

leggen voor de collecte, maar u scheurt gewoon 
een of meer bonnen af van uw kaart. 

• De prijs van de bonnenkaart is als gift aftrekbaar 
van de belasting. Voorwaarde is wel dat u over het 
hele jaar minstens 1% van uw bruto inkomen aan 
goede doelen geeft. De datum van aanschaf is 
bepalend voor het jaar van aftrek. Dus als u in 
december nog collectebonnenkaarten aanschaft 
zijn die als gift aftrekbaar bij uw aangifte van de 
inkomstenbelasting 2017. Kaarten die u in 2018 
aanschaft zijn in 2019 aftrekbaar bij uw aangifte 
over 2018. 

Soort kaarten 
De parochie geeft 3 soorten kaarten uit, namelijk 
een witte kaart met 20 bonnen van € 1 á € 20; een 
gele kaart met 20 bonnen van € 2,50 á € 50 en een 
groene kaart met 20 bonnen van € 5 á € 100 per 
kaart. 
Verkooppunten 
U kunt deze kaarten kopen: 
1. tegen contante betaling op de boven genoemde 

data in de parochiezaal van de MVR 
2. op enkele andere locaties van de ZTB parochie 

zoals o.a. in Ede, Renkum, Veenendaal en 
Wageningen. (Zie voor locatie en tijdstippen op 
de website of het parochieblad Titus Breed) 

3. via een bankoverschrijving naar de parochie ZTB 
op rekeningnummer NL72 RABO 0156 2767 20, 
onder vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer en het aantal en soort kaarten 
dat u wenst te ontvangen. De kaarten worden 
daarna thuis bezorgd. 

De waarde van de bon(nen) die u ’s zondags in de 
collecte mandjes legt telt dan mee met het 
ingezamelde contante geld voor het bestemde doel 
van die collecte. Handig en voordelig. 

Locatieraad MVR Bennekom 
December 2017 

PR-groep opgestart 
De MVR-geloofsgemeenschap is een werkgroep 
rijker: een PR-groep. Het in het leven roepen van de 
PR-groep is gebaseerd op het advies in het 
Beleidsplan van de Werkgroep MVR Toekomst. Het 
advies omvat twee thema’s: (1) Aanwezig zijn en (2) 
Het verhaal: de mooie boodschap. De PR-groep 
richt zich vooral op thema 2: Het verhaal, de mooie 
boodschap. 

De PR-groep is door de locatieraad ingesteld met de 
volgende opdracht: 

De PR-groep gaat mee helpen om de MVR 
Gemeenschap op de kaart te zetten, lokaal, 
binnen de Titus Brandsma parochie en regionaal. 
Daartoe heeft zij de volgende taken:  
• Zorg dragen voor het uitvoeren van PR in 

Bennekom en omstreken: 
o krantenberichten over activiteiten die ook 

van belang zijn voor buiten de geloofs-
gemeenschap; 

o Meer communiceren over hoogtijdagen 
zoals Palmpasen, St. Maarten, Goede 
Vrijdag. 

• Rol van aanjager van communicatie in het 
algemeen: 
o Richting de werkgroepen (vertel eens iets 

over jezelf);  
o Richting nieuws in media zoals TitusBreed, 

NieuwSBlad, en sociale media (FB, website); 
• Coördineren (tezamen met o.a. redacties en 

webmaster) van de o.a. MVR-website, 
NieuwSBlad en Facebook,  

• Uitvoeren van de lokale redactie voor 
TitusBreed. 

Inmiddels telt de groep vier personen, te weten: 
Arno de Bruin, Hans Wilmink, Nelly Beerepoot en 
Rita Karsten. We zijn nog op zoek naar een jongere 
die ook mee wil helpen. De werkgroep is bezig 
verschillende ideeën te ontwikkelen. 

Met een eerste idee gaan we al van start, namelijk 
met het (in Bennekom) bekende estafette-
interview. We geven vanaf nu in elke uitgave van 
ons NieuwSBlad iemand die zich bij onze geloofs-
gemeenschap betrokken voelt het woord; zodat we 
elkaar beter leren kennen. Arno de Bruin, lid van de 
werkgroep, zal de aftrap geven. 

De werkgroepen – Gemengd koor 
Met regelmaat zal er in het NieuwSBlad een kort 
stukje komen van elke werkgroep, zoals voorgesteld 
door de Toekomstgroep MVR: “Aanwezig zijn in 
woorden”. In deze uitgave is één van onze vele, 
lokale koren aan het woord: het Gemengd Koor. 

Het gemengd koor van onze RK kerk bestaat al ruim 
50 jaar. Eind 2016 waren er 6 bassen, 5 tenoren, 10 
alten en 11 sopranen. Tien à twaalf keer per jaar 
zorgt het gemengd koor voor de muzikale omlijsting 
van de viering in onze RK kerk in Bennekom. We 
doen dit samen met de organist Ad Leeuwis en 
dirigente Rineke Hoens. Het gemengd koor zingt in 
hoofdzaak Nederlandstalig. 

De keuze van de liederen in een viering, wordt 
gedaan door een kleine groep koorleden, die de 
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liturgiecommissie van het koor vormen. Zij doen dit 
samen met de dirigente, de voorganger en de 
lector. Zij zorgen ervoor dat er bij iedere viering 
diverse momenten zijn waarop iedereen kan 
meezingen. Immers: wij zijn dienstbaar aan de 
liturgie! Hieruit volgt dat onze liedkeuze over het 
algemeen voor de kerkgangers toegankelijk en 
uitnodigend is. Deze liedkeuze wordt doorgemaild 
aan alle leden. Daarna stelt één van onze leden het 
boekje samen waarna het wordt vermenigvuldigd. 

Om op de hoogte te blijven van nieuwe eigentijdse 
liederen die inspireren bezoeken we dikwijls 
lieddagen bij de Dominicanen in Huissen of andere 
parochies. 

We repeteren 1 x per week op donderdagavond van 
20.00 uur – 22.00 uur, in de zomermaanden in de 
kerk, 's winters in de parochiezaal. 

Tot slot: zingen vinden we allemaal erg fijn, maar 
belangrijk in ons koor is zeker ook het sociale 
aspect; verbondenheid met elkaar maakt het 
gemengd koor tot een gezellige groep. 
Inlichtingen: Riet Kroes. e-mail: kroes42@planet.nl, 
tel.: 0318 418 002. 

Samen de maaltijd delen 
Op zondag 28 januari om 17.00 uur 
bent u weer van harte welkom om 
samen te genieten van een heerlijke 
maaltijd bereid door Kookgroep Het 
Heilig Boontje. Er is dan gewoon 's morgens een 
viering in onze kerk, maar we vonden de tijdspanne 
tot de volgende '5e zondag' wel erg groot. Deze keer 
gaan we voor een echte wintermaaltijd, waarbij u 
moet denken aan lekkere stamppotten met een 
kuiltje jus. 

U kunt bij de maaltijd aanschuiven voor € 7,50 p.p. 
en € 5 voor kinderen. Wijn/fris en koffie/thee 
kosten € 1. Opgave en eventuele dieetwensen graag 
uiterlijk 24 januari bij Hermine (wilmink@planet.nl). 

Het maximale aantal deelnemers is 36 - en ja, we 
moeten soms 'nee' zeggen omdat het anders teveel 
wordt! Mocht u niet zo mobiel zijn – laat het ons 
weten, dan proberen wij vervoer te regelen. We 
zien u graag bij ons aan tafel! 
 

Schoolgezinsviering ‘Kom je ook in de 
kring?’ 
Zondag 5 november was de jaarlijkse schoolgezins-
viering met de Alexanderschool. Het thema was 
‘Kom je ook in de kring?’ De kerk was prachtig 
versierd met tekeningen en slingers. We hebben 
geluisterd en gekeken naar ‘Kom in de kring’ met de 
kleuters, een verbeelding van het verhaal ‘Een stoel 
voor Elia’, het verhaal van Zacheüs en de uitleg van 
Hans Lucassen. We deelden samen Turks brood, 
zodat iedereen mee kon doen. Het kinderkoor zong 
liedjes die heel mooi bij de verhalen pasten. Ook 
was er nog muziek door drie kinderen. Voor de 
tweede collecte had groep 8 als toepasselijke doel 
‘Het Vergeten Kind’ uitgekozen. Maar liefst € 191,16 
werd hiervoor opgehaald. De werkgroep Identiteit 
Alexanderschool heeft deze viering zoals elk jaar 
voorbereid, dit keer samen met Viviane van de MVR 
6o lustrumcommissie. De viering was ook de 
afsluiting van het lustrum. Peter Wijngaard sloot als 
voorzitter van de locatieraad met een toespraakje 
het lustrum af en bij het verlaten van de kerk 
kregen alle aanwezigen een bloembolletje met de 
tekst: ‘Samen kunnen we de wereld een beetje 
mooier maken’. Natuurlijk werden er ook weer 
bolletjes geplant in de bloembak voor de kerk! 

    

Meer foto’s: zie de website 
www.rkkerkbennekom.nl/2017/schoolgezinsviering-
kom-je-ook-in-de-kring/ 

Wisseling van de wacht bij werkgroep 
Identiteit 
Met een gezellig etentje en een 
bloemetje hebben we afscheid 
genomen van Lilian Grob als lid van de 
werkgroep Identiteit Alexanderschool. 
Gelukkig blijft ze nog één dag in de 
week op school werken, als het nodig is kunnen we 
nog een beroep op haar doen. Marieke Kok neemt 
haar taak als leerkracht-lid over, maar er is ook een 
nieuwe ouder toegetreden. Dit jaar staat voor 
midden- en bovenbouw nog een Advent viering met 
Hans Lucassen op het programma op school. De 
onderbouw gaat op bezoek bij de kerststal in de 
kerk. De werkgroep Identiteit bestaat nu uit Hans 
Lucassen, Mariëtte Haver, Marieke Kok, Jet de Nijs 
en Rita Karsten. 

mailto:kroes42@planet.nl
mailto:wilmink@planet.nl
http://www.rkkerkbennekom.nl/2017/schoolgezinsviering-kom-je-ook-in-de-kring/
http://www.rkkerkbennekom.nl/2017/schoolgezinsviering-kom-je-ook-in-de-kring/
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MVR60 jubileumjaar afgesloten 
De afgelopen maanden hebben in het teken 
gestaan van het 60 jaar bestaan van onze MVR 
gemeenschap. Dit hebben we gevierd met heel veel 
activiteiten voor jong en oud. We kunnen met een 
goed gevoel terug kijken op de activiteiten. 

Enkele activiteiten waren inhoudelijk super en goed 
aansluitend bij ons thema "Tijd voor bezinning", 
maar daarbij hadden we stilletjes op meer mensen 
gerekend. Andere activiteiten sprongen er uit door 
de goede opkomst, sfeer en gezelligheid. De op een 
na laatste activiteit, het slotfeest, was zeer 
geslaagd. De singalong werd gewaardeerd en goed 
meegezongen en het eten was verrukkelijk, er is 
niets overgebleven. Dat zegt genoeg! De 
Alexanderschoolviering was als laatste activiteit een 
mooie viering met invulling door de kinderen en 
een goede aansluiting met ons thema. 

Wat ons rest zijn de herinneringen en foto's, welke 
staan op onze website. Wat ons ook nog rest zijn de 
goodies: deze mogen, na betaling, opgehaald 
worden. Contactpersoon: Henny de Nijs. 

Wij hebben als lustrumcommissie genoten van alle 
activiteiten en danken graag iedereen die aan het 
slagen hiervan heeft meegeholpen, meegedacht, 
meegezongen, meegegeten, meegedronken, mee-
geluisterd, meegetuinierd, meegepraat, meege-
keken, heeft meegedaan aan "tijd voor bezinning"! 

Bedankt 
De voorbereiding van een viering 
wordt mede gedaan door de 
liturgiecommissie. Bij het gemengd 
koor verlaat Mieke Boekholt deze 
commissie. Bedankt voor alle ideeën 
en inbreng! Ans Nederkoorn treedt 
tot de commissie toe.  
Mieke, nóg een dankjewel voor jou: voor het mede 
schoonhouden van de zaaltjes. Schoon, schoner, 
schoonst.  

Werkgroep Vrijwilligers 
(Marian Bolscher, Marieke Kok-Willemsen, 
José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 

Profeet en kunstenaar: zieners 
Cursus 2018: Profeten en moderne kunst 

Begeleiding: Ben Piepers 
Profeten zien scherp wat er speelt in het 
maatschappelijk en gelovig landschap. Ze hebben 
een zuiver gevoel voor recht en onrecht en kennen 
het ‘stille zuchten’ van een weduwe of berooide 
man. Ze doorzien de machtsbeluste koning, die 
onder een hoedje speelt met religieuze leiders. 

In dat licht verwoordt de profeet de stem van God: 
de tegenstem, een ander geluid. Soms is het een 
aanklacht, soms een visioen, dreigende of hoopvolle 
taal, sprekende beelden en uitdagende stellingen, 
maar ook een indringend gebed of de nood van de 
profeet zelf… Hij richt zich tot de leiders, maar 
telkens klinkt de stem van het volk mee… 

De teksten van de profeten gaan over de actualiteit 
op het moment van hun optreden, maar ze zijn zo 
sterk en aangrijpend, dat mensen in latere tijden 
zich erin herkennen… alsof hun woorden hier en nu 
opnieuw tot leven komen. Je kunt de profeet in 
Israël vergelijken met de kunstenaar, die maat-
schappelijke thema’s op een indringende wijze 
verbeeldt. Of de cabaretier die met een 
meeslepend lied de zaal in vervoering brengt, en 
tegelijk laat voelen dat diezelfde mensen wegkijken 
bij lastige vraagstukken en vaak kiezen voor hun 
portemonnee boven sociaal verzet.  

We lezen uit de profeet Amos en Jesaja, die 
onderling zeer verschillen, maar beiden Gods woord 
krachtig vertolken. Voorafgaand aan de tekstlezing 
kijken we naar een hedendaags kunstwerk. Het 
kunstwerk bezien en bespreken we op zijn eigen 
zeggingskracht. Gaandeweg blijkt wel of er een 
verbinding ontstaat tussen kunst en tekst. 
Belangrijk bij dat alles zijn wijzelf. Het gaat om ons 
zien en horen: wij zijn zelf in het geding met ons 
geloven en staan in de maatschappij nu. 

De zes bijeenkomsten zijn meditatief, informatief 
en interactief. We sluiten elke bijeenkomst af met 
muziek of poëzie. 
 

Een tegendraadse profeet - JONA 
een dag in abdij Koningsoord – dinsdag 3 april 2018 

Begeleiding: Ben Piepers 

Het korte verhaal van Jona leest als een sprookje, 
waar alle rollen en verwachtingen op zijn kop 
worden gezet. De profeet is bepaald geen rolmodel, 
maar eigenzinnig en weerspannig. De stad, een 
oord van misdaad en verderf, keert zich voorbeeldig 
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om. God doet eindeloos moeite de profeet – zijn 
woordvoerder - in het gareel te krijgen. 

Toch houdt deze profeet ons een spiegel voor: 
waar sta jij voor het leven? 
wat telt voor jou in deze wereld? 
wat is voor jou van waarde? 

We verkennen het verhaal van Jona in zijn 
gelaagdheid. Beeldende kunst en een stilte-
wandeling in de natuur zullen een impuls geven aan 
onze zoektocht… Er zal veel ruimte zijn voor 
interactieve werkvormen. We zullen deelnemen 
aan middaggebed en vesper in de abdij en te gast 
zijn aan tafel in de refter van het gastenverblijf. 

Praktische gegevens bij cursus: Profeet en 
kunstenaar: zieners 
Bennekom: Dinsdagmorgen 9.30-12.00 uur, 16 en 

30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 
27 maart 2018; Parochiezaal Maria 
Virgo Regina, Heelsumseweg 3. 

Wageningen: Dinsdagavond 19.30-22.00 uur, 16 en 
30 januari, 13 en 27 februari; 13 en 
27 maart 2018; In Jozefschool, 
Dolderstraat 58, Wageningen; 
uitzondering: 27 februari zijn we in 
parochiezaal Bennekom, 
Heelsumseweg 3. 

Kosten: € 30 voor zes avonden 

Aanmelding: voor 20 december 2017 bij Nettie 
Oegema (Bennekom) 
n.oegema@hotmail.com; bij Inge 
Engels (Wageningen) inge-
engels@live.nl; a.u.b. vermelden: uw 
naam en roepnaam, mailadres en 
telefoonnummer. 

Praktische gegevens bij kloosterdag: Een 
tegendraadse profeet - JONA 
Abdij Koningsoord (Arnhem/Oosterbeek), 
Johannahoeveweg 79, 6816 VG Arnhem. Voor route 
naar Koningsoord zie: www.koningsoord.org. 
Dinsdag 3 april 2018, 10.15 – 17.30 uur (ontvangst 
om 10.00 uur, start programma 10.15 uur); 
lunchpakket meebrengen, er wordt gezorgd voor 
soep en diverse dranken. 
De kosten voor deze dag zijn: € 25 pp 
Begeleiding en informatie: Ben Piepers, 
benpiepers@gmail.com, tel. 0611 250 632 
Aanmelden voor 1 maart 2018 
De aanmelding voor de kloosterdag is apart van de 
cursus bij Nettie Oegema (Bennekom) 
n.oegema@hotmail.com en bij Inge Engels 
(Wageningen) inge-engels@live.nl; a.u.b. 
vermelden: uw naam en roepnaam, mailadres en 
telefoonnummer. 
 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Woensdag 11 oktober. Koffieochtend. De opkomst 
was goed en de dames hebben het zoals altijd 
gezellig gehad. Maar voorlopig vindt de koffie 
ochtend niet meer in de Reehorst plaats. 
Maandag 6 november. Lezing Ontstaansgeschie-
denis Noord-Hollandse kust. Er zijn 49 leden. 
Monique Zwetsloot geeft een lezing over de 
ontstaansgeschiedenis van de Noord-Hollandse 
kust. Daar de lezing nogal specialistisch was heb ik 
op Wikipedia en in de Bosatlas van de geschiedenis 
van Nederland wat zaken opgezocht over deze 
streek en er een stukje over geschreven, waarin 

elementen van Monique’s lezing zijn verweven. 
Luctor et Emergo; ”Ik worstel en kom boven”, de 
wapenspreuk van de provincie Zeeland zou voor 
deze West-Friese streek zeker ook van toepassing 
zijn. De naam West-Friesland heeft te maken met 
het feit dat oorspronkelijk Friesland en Noord 
Holland aan elkaar vast zaten. In de Romeinse tijd 
(50 voor Chr.- 400 na Chr.) was Noord-Holland het 
westelijk deel van Friesland Frisii Minores geheten. 
Friesland (en Groningen) zelf heette Frisii Majores. 
Zie Bosatlas van de geschiedenis van Nederland: 
3000 Jaar geleden heeft men er al akkers gehad. Uit 
de Bronstijd 1600-800 voor Christus vond men 
tijdens de ruilverkaveling van de jaren 1960 nog 
overblijfselen van akkers, sloten en boerderijen, 
resten dus van bewoning en in cultuur genomen 
grond uit vroeger tijden. Al in de bronstijd waren 
mensen dus in staat de vruchtbare grond van deze 
westelijke streek te draineren, d.w.z. te ont-
wateren, te cultiveren, te bewerken. Rond 1000 na 
Chr. waren er nog geen polders, wel zandruggen en 
terpen: deze laatste waren door de mens 

mailto:n.oegema@hotmail.com
mailto:inge-engels@live.nl
mailto:inge-engels@live.nl
http://www.koningsoord.org/
mailto:benpiepers@gmail.com
mailto:n.oegema@hotmail.com
mailto:inge-engels@live.nl
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opgehoogde stukken land. Door de Allerheiligen-
vloed van 1170 (er waren meerdere over-
stromingen met deze naam in andere jaren) en de 
overstromingen in de Middeleeuwen rond 1350 
waren enorme meren ontstaan. Dat bracht de 
bewoners van de streek ertoe een oplossing voor 
de overstromingen te zoeken. Vanaf 1250 was de 
Omringdijk klaar, wonder van menselijk handwerk, 
met een lengte van 126 km. Het gebied West-
Friesland in het noorden van Noord-Holland valt 
binnen deze Omringdijk. Maar er zijn sinds die tijd 
nog heel wat overstromingen geweest, o.a. de 
Elisabethvloed van 1421. Er moest meer gebeuren. 
Zo werden er plannen voor ontwatering van meren 
gemaakt, o.a. door de kanunnik Jan van Scorel die 
de meesten van u zich als kunstschilder en tekenaar 
zullen herinneren. Hij leefde van 1495-1562. Hij 
bedacht allerlei oplossingen om gebieden af te 
wateren en te bedijken. Zijn plan heette: ”Nova 
Roma”, een idee, om de Zijpe te bedijken en om 
daar dan nieuwe dorpskernen te stichten. Op zijn 
schilderijen zie je ploegende paarden bezig bij 
werken aan inpoldering. Maar hij maakte ook 
technische tekeningen met plannen hiervoor. Er 
werden in Scorel’s tijd al aandelen uitgegeven aan 
rijke kooplieden om aan geld te komen voor 
projecten. Niets nieuws onder de zon dus. Later 
werden de Beemster, Purmer, Wormer, Schermer 
en Heerhugowaard ingepolderd. Door het hele 
gebied liep van zuid naar noord de Grote Sloot, die 
langs een aantal polders liep, waarop werd 
afgewaterd. De Grote Sloot werd ook voor 
transport gebruikt. De polders werden door molens 
bemalen, het water werd dan via deze soms in drie 
rijen dik staande molens o.a. naar deze Grote Sloot 
afgevoerd. Dan is er nog de befaamde Jan 
Adriaenszoon Leeghwater. Wat een toepasselijke 
naam voor een man die zich o.a. bemoeit met 
droogmaking. Hij leefde van 1575-1650 en werd 
geboren in de Rijp, een rijke handels- en 
havenplaats in die tijd, o.a. door haringvangst en 
later zelfs walvisvaart. Leeghwater was timmerman, 
ingenieur, ontwerper van o.a. de windmolen met 
draaibare kap en hij bouwde zelf ook molens, 
maakte berekeningen en kaarten i.v.m. droog-
legging. Maar hij was eveneens architect, een 
veelzijdig mens. Hij werd ook internationaal 
geconsulteerd i.v.m. projecten over ontwatering, 
drooglegging. Wist u dat er vroeger bij het graven 
en droogleggen veel buitenlandse gastarbeiders 
betrokken waren, o.a. uit Polen? Monique laat ons 
de diverse patronen zien, waarin de verkaveling in 
de polders vorm kregen o.a. de waaiervorm en de 
opstrekkende vorm. Er zijn nu werkzaamheden bij 

Petten, om de duinen tot 3 rijen dik tot hoge duinen 
op te spuiten ter verdediging van de kust. Een 
indrukwekkend project! Een illustratief verhaal 
i.v.m. de overstromingen is een legende over het 
Mariabeeld van de kapel langs de dijk in Keins, dat 
met dorp en kapel daar verdween door een 
overstroming: “de Allerheiligenvloed” in 1570. Dit 
beeld is eeuwen later in 1930 in een sloot in de 
Wieringermeer teruggevonden!  
Wij hebben die avond de moeder van de spreekster 
Monique Zwetsloot, Wies Zwetsloot, 40 jaar trouw 
lid, nog in de bloemetjes gezet en gehuldigd, zij is 4 
november jl. ook nog 90 jaar geworden. 
Geraadpleegde bronnen ter aanvulling van de 
lezing: Het ontstaan van West-Friesland door Frans 
J.P.M. Kwaad, fysisch geograaf; De Bosatlas van de 
Geschiedenis van Nederland (Noordhof); VVV Land 
van Leeghwater, Museum In ’t Houten Huis, 
Schermerland; Plaatsengids.nl, West Friesland. En 
natuurlijk de lezing van Monique Zwetsloot. 
Maandag 27 november. Er waren 34 dames, we 
hebben de Sinterklaasavond gevierd, met spelletjes, 
zang en gedicht. Anki Rijpma heeft ons op de piano 
begeleid, waarvoor dank Anki. Het was een 
gezellige avond. Ditmaal zonder pakjes, wel met 
prijzen voor de winnaars. Margreet zorgde voor het 
zoets en Beppie voor warme, hartige hapjes. 
Niemand hoefde naar Spanje, jammer genoeg. 
Wat er te gebeuren staat 
Maandag 18 december: Kerstavond. Het wordt 
vast weer een sfeervolle avond in “Villa Erica” aan 
de Heelsumseweg. Aanvang 19.00 uur. De avond 
wordt georganiseerd door Wijk 5 met Marianne van 
Oostrum als wijkhoofd. Wij laten ons verrassen. 
Maandagmiddag 8 januari. Nieuwjaarsmiddag. 
Plaats: Parochiezaal; Koffie en thee staan om 13.30 
uur klaar in de parochiezaal en de aanvang van de 
lezing is om 14.00 uur. Let u op de tijd! Verder een 
lezing door de Heer Hugo Kolstee over: “Alle 
Kathedralen en basilieken van Nederland”. Hij heeft 
ook zijn boek hierover bij zich. Het is zelfs te koop 
voor € 22,95. Hugo Kolstee studeerde enige jaren 
bouwkunde en werkte als arts. 
Maandagmiddag 5 februari: de creatieve middag. 
Koffie en thee vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. 
Wat we gaan maken blijft nog een verrassing. 

• Gerda Rijsemus woont inmiddels in Pieter Pauw. 
Wie haar wil bezoeken/schrijven, haar nieuwe 
adres: woongroep 9, etage 1, Pieter Pauw, 
Kosterweg 75, 6702AA in Wageningen. 

• Bij volgende lezingen zijn er intekenlijsten om 
uw e-mail adres te noteren. 

Wij wensen u als bestuur een inspirerend en Zalig 
Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar met o.a. 
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gezellige, interessante bijeenkomsten van onze 
K.V.G. Vereniging. 

Namens het bestuur Gea Kleipool, voorzitter 
 

Bridgedrive ten bate van MELANIA 
 
 
 
De bridgedrive wordt georganiseerd door leden van 
de Melania werkgroep van het KVG Bennekom. 

Datum: maandag 29 januari 2018 
Plaats: RK Kerk Bennekom, Heelsumseweg 3 
Tijd: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur) 
Kosten:  € 15 per paar. 
Doel: Melania steunt vrouwenprojecten in de 

derde wereld. De opbrengst van deze drive 
komt rechtstreeks ten goede aan deze 
projecten. Informatie hierover wordt 
gegeven vóór aanvang van de drive en kunt 
u vinden op het Internet: www.melania.nl 

In de 2 zalen is ruimte voor maximaal 28 paren. 

 

Voor aanmelden en informatie kunt u contact 
opnemen met: 
 Marialda Kuin, 0318 610 078, 

a.kuin80@upcmail.nl 
 Ine Nelissen, 0318 413 455, 

inenelissen@vodafonethuis.nl 

Gevraagd: Bijbels in andere talen! 
Regelmatig zijn er in onze kerk mensen uit het 
buitenland te gast, die graag de lezingen in hun 
eigen taal of in het Engels mee willen lezen. Daarom 
is de pastoraatsgroep op zoek naar bijbels in andere 
talen. Heeft u nog zo’n bijbel thuis liggen en kunt 
deze missen? Stuur dan een mailtje naar 
secretariaat@rkkerkbennekom.nl. U kunt hem ook 
op zondag aan één van de leden van de 
pastoraatsgroep geven. Alvast heel erg bedankt! 

De pastoraatsgroep 

Wereldvoedseldag 
Op Wereldvoedseldag organiseerde de werkgroep 
sobere maaltijd een uitbundige wereldmaaltijd in 
de zaal van de R.K. parochie in Bennekom. De 
vegetarische maaltijd werd bereid door een aantal 
vrijwilligers uit Bennekomse kerken. Het voor-
gerecht was een heerlijke pompoensoep. Speciaal 
dit jaar waren er twee frisse salades met minder 
gangbare bestanddelen. Ze werden persoonlijk 
geserveerd door de maker, de Syrische Ibrahim 

Aljadi, met de assistentie van zijn vrouw Baraa. Als 
hoofdgerecht kon gekozen worden uit drie 
verschillende lekkere stampotten, alle met 
verschillende exotische kruiden. Als nagerecht 
konden we genieten van een biologische yoghurt 
met huisgemaakte druivensap. De 28 deelnemers 
doneerden een gift voor de voedselbank die bij 
elkaar € 160 bedroeg. De maaltijd droeg niet alleen 
bij aan de onderlinge verbondenheid tussen de 
deelnemers, maar ook tot meer begrip voor de 
medebewoners van de aarde. 

Lies en Wim de Jong, deelnemers wereldmaaltijd 

Achtdaagse reis naar Lourdes 
Lourdes is een bedevaartplaats voor jong & oud, 
gezond & ziek. Het is een plaats van ontmoeten, 
een plaats waar het voelt of hemel en aarde elkaar 
raken. Ook wij mogen ons er laten raken door 
gebed en gezang, door de inzet van vrijwilligers en 
misschien wel het belangrijkste door elkaar. 

Vanaf februari 1858 heeft Bernadette Soubirous, 
die toen veertien jaar was, achttien verschijningen 
gezien in de grot van Massabielle. Sindsdien komen 
pelgrims naar Lourdes om samen te bidden en te 
zingen, hun zorgen te delen of uit dankbaarheid. 
Kortom voor nieuwe ontmoetingen niet alleen in de 
kerk of aan de grot maar ook op één van de vele 
terrasjes. 
Bedevaartprogramma 
Voor elke bedevaart heeft VNB (www.vnb.nl) een 
evenwichtig programma met veel variatie en 
deskundige begeleiding vooropstaan. Tijdens uw 
reis bezoekt u dagelijks het Heiligdom en kunt u 
deelnemen aan diverse plechtigheden, zoals de 
Sacraments- en de Lichtprocessie. 

Pastores die de bedevaart begeleiden, gaan voor in 
eigen Nederlandstalige eucharistievieringen. Naast 
een welkomst- en zendingsviering is er tijdens de 
bedevaarten een boeteviering, een viering met 
handoplegging en uiteraard een viering aan de Grot 
van de Verschijningen. 

Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning. 
Tijdens de bedevaart wordt u, onder leiding van uw 
hotelleider, de mogelijkheid geboden om 
verschillende bezienswaardigheden in het stadje 
Lourdes te bezoeken en een excursie naar de 
schitterende Pyreneeën te maken. 

U reist per bus en TGV, de kosten bedragen € 899 
per persoon. Datum 28 april t/m 5 mei 2018. Meer 
informatie? Folder verkrijgbaar bij: 
Elly Croon: 0317 416 169, ellycroon@outlook.com 
Marialda Kuin: 0318 610 078, a.kuin80@upcmail.nl. 

http://www.melania.nl/
mailto:a.kuin80@upcmail.nl
mailto:inenelissen@vodafonethuis.nl
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
http://www.vnb.nl/
mailto:ellycroon@outlook.com
mailto:a.kuin80@upcmail.nl
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Kerstpakketten Actie Uitgeprocedeerde 
Asielzoekers Wageningen 

In Wageningen e.o. staan zo’n 15 alleenstaanden en 
4 gezinnen met kinderen op straat zonder verdere 
middelen van bestaan. Deze mensen met ieder een 
complex verhaal zijn asielzoekers die geen 
aanspraak kunnen maken op opvang door de 
overheid doordat ze in eerste instantie afgewezen 
zijn voor een verblijfsvergunning. Ze wachten op 
afhandeling van hun procedure of bereiden zich 
voor op terugkeer naar hun land van herkomst. 

Om te voorkomen dat zij in deze periode op straat 
zwerven biedt stichting Vluchteling Onder Dak 
(VOD) in de regio Wageningen op bescheiden wijze 
hulp en opvang. De VOD biedt hun cliënten 
praktische, emotionele en juridische hulp en voor 
zover mogelijk onderdak en leefgeld. Samen met de 
cliënt wordt gewerkt aan een toekomstperspectief 
in Nederland of elders. Het vinden van oplossingen 
is soms een jarenlang traject maar niet tevergeefs; 
in de afgelopen drie jaar kregen 30% van de 

cliënten alsnog een verblijfsvergunning en zijn 
meerdere cliënten begeleid bij hun terugkeer. 

Het is ontzettend moeilijk om hoop te houden in 
een situatie van grote onzekerheid waarop het lijkt 
alsof je niet gezien wordt als mens. Om in deze 
donkere dagen toch een klein lichtpuntje te 
brengen wordt er rond kerst een bijeenkomst 
georganiseerd voor de cliënten waarbij kerst-
pakketten worden uitgedeeld met eerste levens-
behoeften. 

U kunt helpen door een gift over te maken op 
rekeningnummer NL 82 INGB 0007 5346 68 ten 
name van Fonds Vluchteling Onder Dak. De 
opbrengsten worden gebruikt om het kerstpakket 
samen te stellen. Wat rest gaat naar de reguliere 
werkzaamheden van de VOD. Alle bijdragen zijn dus 
van harte welkom! 

Jilles Schippers, Organisatie Kerstevent VOD 
Stichting Vluchteling Onder Dak, 0317 450 140, 

info@vodwageningen.nl, www.vodwageningen.nl 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Het woord is aan: Arno de Bruin 
In de MVR-estafette komt elke keer een ander lid 
van onze geloofsgemeenschap MVR aan het woord. 
Via de estafette kunnen mensen binnen onze 
geloofsgemeenschap elkaar beter leren kennen. 
Degene die aan de beurt is geweest geeft het stokje 
door aan een ander lid. Deze keer doet Arno de 
Bruin van de werkgroep PR de aftrap. 

 

Naam: Arno de Bruin 

Leeftijd: 53 jaar  

Geboren te: Valburg (Betuwe) 

Verliefd, verloofd, getrouwd: Alweer 22 jaar 
gelukkig met Karen getrouwd. We hebben twee 
zonen: Naut (19 jaar) en Stan (15 jaar) 

Hobby’s: Hardlopen (sinds twee jaar, kan ik 
iedereen aanraden), wandelen, tuinieren, land-
schapsbeheer, muziek, lezen 

Opleiding: Biologie (Wageningen) 

Huidige beroep: Werkzaam via mijn eigen Bureau 
De Uil. Ik werk aan kennisoverdracht: lesmaterialen 
en lesprojecten. Meer info op www.DeUil.nl. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? 

Het is een rijkdom dat we hier in Bennekom zo’n 
actieve geloofsgemeenschap hebben waarbinnen 
alle ruimte is voor het beleven van geloof op je 
eigen manier. Het bijwonen van vieringen zorgt 
ervoor dat mijn leven tot stilstand komt en ik pas op 
de plaats maak. Verder zorgt het ervoor dat ik 
contact maak met de Goddelijke vonk binnen in mij. 
Ook zorgt bijwonen van vieringen voor inspiratie; 
mooie woorden en zang helpen daarbij. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? 

Voor mij roept de kerk op in contact met God te 
blijven en – naar het voorbeeld van Jezus – om te 
zien naar elkaar. Ook vraagt de kerk steeds 
aandacht voor thema’s als gerechtigheid en 
zorgvuldig omgaan met onze aarde. Ik vind dat heel 
waardevol. 

mailto:info@vodwageningen.nl
http://www.vodwageningen.nl/
http://www.deuil.nl/
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(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? 

Ik ben jarenlang lid geweest van de Werkgroep 
Gezinsvieringen. Onlangs nog was ik lid van de 
Commissie die zich boog over de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap. En nu zit ik in de PR-groep. 
Elders in dit Nieuwsblad meer informatie over deze 
groep. Dit artikel is de aftrap van de MVR-estafette, 
een eerste initiatief van de PR-groep. Ik ben 
benieuwd wat de estafette gaat brengen. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? 

Ik hoop dat het lukt om met de Werkgroep PR meer 
bekendheid te geven aan de activiteiten van onze 
geloofsgemeenschap en aan het verhaal dat we 
willen uitdragen. En dat dan zowel binnen onze 
geloofsgemeenschap en onze eigen parochie, maar 
ook daarbuiten. 

Mooie MVR-herinnering 

Ik heb goede herinneringen aan mijn tijd bij de 
Werkgroep Gezinsvieringen. Met een leuke groep 
mensen stonden we bij elke gezinsviering weer voor 

de uitdaging om, samen met de voorganger, te 
zorgen voor een mooie viering. Afgaand op de 
positieve reacties die we kregen, lukte dat goed. En 
de Kerstavondvieringen waren natuurlijk extra 
bijzonder met iedere jaar weer een nieuw Kerstspel. 

Verder actief met: 

Ik ben bestuurslid van Stichting De Groene Brug. De 
Groene Brug organiseert activiteiten in het groen, 
met name voor mensen die het door lichamelijke 
en/of geestelijke hindernissen zelf niet voor elkaar 
krijgen erop uit te gaan, en dat wel zouden willen. 
Vrijwilligers van De Groene Brug zorgen voor 
begeleiding en vervoer. Op dit moment maken we 
zwerfvuilwandelingen. Via die wandelingen zijn 
mensen buiten actief, vinden er ontmoetingen 
plaats buiten de eigen dagelijkse kring, en ervaren 
mensen dat ze zich nuttig maken voor de 
maatschappij. (meer info op: 
www.degroenebrug.org). 

Stokje gaat door naar: Rita van Doesum-Karsten. 

Want: Ik ben wel benieuwd wat zij nog meer doet 
naast al het werk voor onze geloofsgemeenschap. 

 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

 

Agenda Nieuw S 
Blad Bennekom 

voor 2018 
bestreken periode 

inzenden 
kopij t/m 
zondag 

redactie- 
vergadering 

dinsdag 

binden 
woensdag 

Veertigdagentijd za 10 feb t/m vr 23 maart 28 jan 30 jan 7 feb 

Pasen za 24 mrt t/m vr 18 mei 11 maart 13 maart 21 maart 

Pinksteren za 19 mei t/m vr 29 jun 6 mei 8 mei 16 mei 

Zomer za 30 jun t/m vr 7 sep 17 juni 19 juni 27 juni 

Seizoenstart za 8 sep t/m vr 26 okt 26 aug 28 aug 5 sep 

Herfst za 27 okt t/m vr 14 dec 14 okt 16 okt 24 okt 

Kerstmis 2018 za 15 dec t/m vr ? 2 dec 4 dec 12 dec 

Voor TitusBreed 
gelden de volgende 

data in 2018 
bestreken periode 

Inleveren bij 
lokale 

redactie 
woensdag 

Inleveren bij 
Redactie@ 

Titusb.nl 
vrijdag 

TitusBreed 
ophalen vanaf 

09.00 uur 
woensdag 

Veertigdagentijd za 10 feb t/m vr 23 maart 24 jan 26 jan 7 feb 

Pasen za 24 mrt t/m vr 18 mei 7 maart 9 maart 21 maart 

Pinksteren za 19 mei t/m vr 29 jun 2 mei 4 mei 16 mei 

Zomer za 30 jun t/m vr 7 sep 13 juni 15 juni 27 juni 

Seizoenstart za 8 sep t/m vr 26 okt 22 aug 24 aug 5 sep 

Herfst za 27 okt t/m vr 14 dec 10 okt 12 okt 24 okt 

Kerstmis 2018 za 15 dec t/m vr ? 28 nov 30 nov 12 dec 

 

http://www.degroenebrug.org/
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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/

