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 ___________________ VEERTIG DAGEN OP WEG NAAR PASEN __________________  

'Als je alle kleren die je in de kast hebt hangen nog zou willen verslijten, kom je tijd van leven 
tekort'. Aan deze wijze uitspraak van mijn moeder – ze is vorig jaar op 95-jarige leeftijd 
gestorven – moest ik denken, toen ik in de bijlage van de Gelderlander een artikel las over 
minimaliseren (& Magazine, 20-21 januari 2018). Leuk om te vermelden is, dat ik dit stukje 
schrijf, gekleed in een bloes en een vestje van haar. Minimaliseren is een levensstijl waarbij je 
afstand doet van alles wat overbodig is, om je te kunnen focussen op wat voor jou belangrijk 
is. Minimalisten zoeken hun geluk niet in dingen, maar in het leven zelf. Het is een manier om 
meer betekenis te geven aan je leven aan de hand van de volgende pijlers: gezondheid, 
relaties, bezieling, groei en betrokkenheid. Minimaliseren gaat niet over het weg geven van 
zoveel mogelijk spullen, maar om je tijd en je energie te richten op wat er voor jou echt toe 
doet.  

De veertigdagentijd staat voor de deur en dat is van oudsher een prima tijd om eens te 
minimaliseren. Zo zou je in je huis eens rond kunnen kijken en je afvragen welke dingen 
helemaal niets toevoegen aan je leven en dus alleen maar ruimte innemen. Die spullen zou je 
naar een kringloopwinkel kunnen brengen; dan kunnen ze gekocht worden door iemand die 
ze wel kan gebruiken (maar niet zoveel geld heeft). Zo zou je eens kritisch naar je 
verslavingen kunnen kijken en besluiten om er één of twee veertig dagen lang aan te pakken. 
Zo ben ik een enorme zoetekauw en voor mij is de veertigdagentijd een mooie aanleiding om 
eens alles te laten staan waar suiker in zit. Ik heb ook nog een tweede plan, maar ik weet niet 
zeker of me dat ook gaat lukken: de auto te laten staan en in plaats daarvan de fiets te 
nemen. Veertig dagen geen kleren kopen, veertig dagen niet of minder roken of drinken, 
veertig dagen echte boeken lezen in plaats van in de weer zijn met je beeldschermen, u kunt 
het zelf bedenken. Als u meedoet, veel succes met minimaliseren. 
 

Diny Booyink 
pastor 
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Parochiewacht: 0318 414 896 
De Mariakapel is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is de parochiewacht 
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk. 
(tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt 
u indien nodig uw berichten inspreken 
op een antwoordapparaat, dat dagelijks 
wordt beluisterd door de leden van de 
pastoraatsgroep. In noodsituaties, bedie-
ning, handoplegging en ziekenzegen, 
overlijden, kunt u het nummer dat op de 
band staat bellen. 

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

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

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

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

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 11 februari t/m 25 
maart in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom 

zondag 11 februari, 6de zondag door het jaar 
 (géén 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: MOV Bolivia 
intenties: Chris Gerrits 

woensdag 14 februari, Aswoensdag 
19.30 uur: Woordviering m.m.v. dameskoor 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 

zondag 18 februari, 1ste zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorgangers:  2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
intenties: Chris Gerrits 

zondag 25 februari, 2de zondag Veertigdagentijd 
 Vastenaktiezondag 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vastenaktie 

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 maart, 3de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

JKA Ede 
voorganger: Antoinette van Schaijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Oekraïne project 

zondag 11 maart, 4de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola MVR 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder Grenzen 

zondag 18 maart, 5de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

!!!!!Let op zomertijd!!!!! 

zondag 25 maart, Palmzondag 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede 

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. 
feb 18 10.30u Nell 0318 430 988 
mrt 04 10.30u Meijs 0318 4 18 273 
 18 10.30u Kroes 0318 418 002 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
feb 18 10.30u Breteler 0317 415 588 
mrt 04 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
 18 10.30u De Vocht 0318 413 088 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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feb 18 10.30u Schlepers 0318 416 304 
mrt 04 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
 18 10.30u Schlepers 0318 416 304 

Mededelingen 
Verhuisd: 
- Mevrouw Bosch, van Ooievaarsbek 30 naar de 

Klinkenberg in Ede 
- Fam. Keurentjes, van Molenstraat 168 naar 

Groenestraat 37 in Bennekom 

Mutatie in de Pastoraatsgroep. 
In de Pastoraatsgroep hebben we een nieuwe 
notulist: Rita van Doesum. Voorheen heeft Rita dit 
“schrijversvak” geoefend in de Locatieraad. 

Rita komt in de plaats van Marianne Thie, die zitting 
gaat nemen in de Locatieraad. Een geweldige “ruil”, 
voor zowel de locatieraad als voor de Pastoraats-
groep. 

Riet Kroes, voorzitter Pastoraatsgroep 

Eerste Communie 
Aangezien er maar 4 aanmeldingen voor deelname 
aan de Eerste Communie op 27 mei a.s. waren, is in 
overleg met de betrokken ouders besloten om een 
jaar te wachten, zodat we begin 2019 met een 
groter groepje het voorbereidingstraject kunnen 
starten, hetgeen voor de kinderen wel zo leuk is. 
Zodra de datum voor Eerste Communie in 2019 
bekend is, zullen we de potentiele communicanten 
hierover informeren. 

Vastenactie 2018 
De veertig dagen tijd nadert, Aswoensdag is op 
14 februari. Dit betekent dat dan de jaarlijkse 
vastenactie weer van start gaat. Onze geloofs-
gemeenschap doet mee met de landelijke actie, 
die zich richt op armoedebestrijding in het 
noordelijke deel van Zambia. Details over de 
actie zullen natuurlijk gedetailleerd bekend 
worden gemaakt. Zoals gebruikelijk zetten we bij 
de actie lopers in. Om dat zo efficiënt mogelijk te 
kunnen doen, zoeken we nog enkele lopers. Wie 
wil ons helpen? We kijken uit naar uw reactie bij 
Jan Wouters (jtm.wouters@planet.nl). Bij 
voorbaat onze dank! 

Open Parochievergadering 
De locatieraad wil U graag uitnodigen voor een 
open parochievergadering. Deze is op dinsdag 24 
april en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 
uur). Op deze vergadering komen (onder 
voorbehoud) de volgende onderwerpen aan de 
orde: diverse vormen van vieringen, gang van zaken 
eigen geloofsgemeenschap, voorstellen nieuwe 

werkgroepen (wellicht PR en Nieuwe initiatieven, 
en On the Road). En natuurlijk heeft U de 
mogelijkheid om vragen te stellen aan de 
locatieraad. U bent allen van harte welkom. Meer 
bericht volgt nog in het komende NieuwSBlad maar 
zet het vast in Uw agenda. 

De locatieraad 

Het is weer zo ver ……….. DoeDag! 
Zaterdag 7 april is er weer onze beroemde DOE-
DAG voor jong en oud. We gaan er als vanouds 
weer lekker tegen aan om de kerk weer blinkend en 
glimmend te maken. Met elkaar in saamhorigheid 
en gezelligheid, want dat speelt natuurlijk ook een 
grote rol. Starten met een kop koffie of thee en wat 
lekkers, daarna de groepjes verdelen en met een 
heerlijke lunch van broodjes en soep. We hopen 
weer op een grote opkomst, net als vorig jaar, toen 
waren we om 14.00 uur kant en klaar. Truus, Riet 
en ik hebben er weer reuze zin in. Reserveer 
zaterdag 7 april voor uw Kerk en kom in grote 
getalen. 

Met vriendelijke groet, Pieter Boers 

Seniorenpastoraat Bennekom 
Donderdag 15 maart komt Jan Heine naar ons toe. 
Het programma heeft als onderwerp: “van Passie 
naar Pasen”. Muziek, beelden en brieven wisselen 
elkaar af. Parochianen van 80 jaar en ouder worden 
hiervoor uitgenodigd. U ontvangt een persoonlijke 
uitnodiging. 

Werkgroep seniorenpastoraat Bennekom 
mgbolscher@hotmail.com 

In memoriam Chris Gerrits 
Op 15 januari j.l. moesten we afscheid nemen van 
Chris Gerrits. Op zondag 7 januari stierf hij in de 
leeftijd van 83 jaar. Chris was niet bang voor de 
dood. Hij geloofde in een weerzien met zijn vrouw 
Sandra, van wie we op 8 september 2016 afscheid 
moesten nemen. 

Chris was gesloten, maar in zijn laatste dagen kon 
en wilde hij zich uiten: ik heb een mooi leven gehad 
samen met mijn lieve vrouw en met jullie, onze 
kinderen en kleinkinderen. Wat een kostbaar 
geschenk. Hij was technisch en klussen was Chris 
niet vreemd. Dan vergat hij de tijd want: het moet 
goed worden. En hij had tijd voor iedereen. Ook in 
ons seniorenpastoraat kon op Chris gerekend 
worden. Hij haalde mensen thuis op en bracht ze na 
afloop weer terug. Hij genoot van de maaltijden, 
georganiseerd door de kookgroep Het Heilig 
Boontje maar hij nodigde ook wel eens mensen bij 
hem thuis uit voor een hapje eten, met toetje! Na 
het overlijden van Sandra werd hij lid van een 

mailto:jtm.wouters@planet.nl
mailto:mgbolscher@hotmail.com
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solo’s-caravanclub. Hij ontdekte dat ook de nabije 
omgeving van Bennekom mooi is. 

Tijdens het afscheid in de kerk hadden we het over 
de agape, Grieks voor liefde. Het betekent zoveel 
als: iemand op de eerste plaats zetten. Heb je 
naaste lief. Naastenliefde. Hierin komt de Eeuwige 
aan het licht. Zijn licht, dat soms doorbreekt in 
mensen, onstuitbaar zoals een kind geboren wordt; 
zoals bij het sterven, onstuitbaar; Zijn licht in het 
mysterie van de dood. We hebben licht ontstoken 
rond zijn dode lichaam en kleinzoon Rik las een 
gedichtje voor over het licht van de sterretjes, hoog 
boven ons. Om dit te onderstrepen droeg Rik een 
trui (en sokken) met een print van sterren. ‘Jouw 
naam blijft in ons hart, jouw naam leeft in ons 
voort. Van leven en sterven kent God het geheim en 
Hij bewaart ons voorgoed’. Mag het zo zijn: dat, wat 
Chris geleefd en gedaan heeft mag voortleven in 
zijn kinderen en kleinkinderen, in hun hart, in hun 
gedachten, in hun geweten. En moge Chris rusten in 
vrede. 

In memoriam Jan Scholten (1934-2018) 
Geheel onverwacht overleed 10 januari in Den 
Bosch onze oud-parochiaan Jan Scholten, 83 jaar. 
Meer dan dertig jaar heeft hij met zijn vrouw Corrie 
Burg en hun vier kinderen, Marieke, Astrid († 1998), 
Irene en Arend-jan in Bennekom gewoond. Jan 
Scholten was van beroep sociaalgeograaf. Jarenlang 
werkte hij vanuit dat beroep voor de stad Ede. Zijn 
sociaalgeografisch onderzoek legde hij vast in een 
zeer geprezen boekwerk: "Ede in cijfers". Zijn vrouw 
Corrie was een echte Brabantse en kon maar 
moeilijk "aarden" in het Veluwse Bennekom. Dat 
was de reden dat hij na zijn pensioen met Corrie 
weer terug verhuisde naar Den Bosch. Twintig jaar 
geleden werden zij geconfronteerd met de geheel 
onvoorziene dood van hun dochter Astrid, een 
jonge veelbelovende arts, die pas enkele jaren 
eerder was afgestudeerd. Daar hebben Jan en 
Corrie enorm onder geleden. Jan, een boerenzoon 
uit Reutum in Twente, was een heel sterke 
persoonlijkheid. Zowel zijn sterke geloof als zijn 
nuchterheidszin hielden hem op de been. Vier jaar 
geleden stierf zijn vrouw Corrie. En weer moest Jan 
zichzelf moed in spreken om overeind te komen. Hij 
moest verder. Veel steun kreeg hij daarbij van zijn 
kinderen en kleinkinderen, en sinds kort van zijn 
nieuwe metgezel, Coriene Spaans. We hebben 
tijdens de eucharistie in de kerk in Bennekom 
afscheid genomen en hem neergelegd in de handen 
van God. Zijn geliefde oude gregoriaanse gezangen 
van de kerk begeleidden hem; zo mooi, als je bijna 
nooit meer hoort. "Ik wist niet, dat zo iets moois 

nog bestond", zo werd door iemand gezegd tijdens 
het condoleren. We hebben Jan begraven bij Corrie 
en Astrid alhier op het kerkhof. Zij rusten in vrede 
bij God. Wij condoleren van harte zijn kinderen en 
familie. 

 

Even voorstellen…….. Matty Huls 
Mijn naam is Matty Huls en ik ben, sinds Gertie 
Savelkoul is gestopt, de nieuwe dirigent van 
kinderkoor Eigenwijs. Dat vind ik een hele mooie 
uitdaging, dus ik ga deze graag aan.  

Ik woon in Wageningen en ben al 25 jaar getrouwd 
met Bart. Samen hebben wij een dochter en twee 
zoons. Onze dochter heet Manon, is 18 jaar, en 
woont, studeert en werkt in Breda. Onze twee 
stoere jongens heten Stijn en Marcel. Beide gaan 
naar het voortgezet onderwijs in Ede. Stijn is 15 jaar 
en gaat naar ‘t Streek aan de Zandlaan. Marcel is 13 
jaar en gaat naar het Marnix College.  

Naast kinderkoor EigenWijs ben ik de dirigent van 
Chr. Gemengd Koor Hosanna te Lienden, organist/ 
pianist in Ziekenhuis de Gelderse Vallei en in de 
Zalige Titus Brandsma Parochie. Verder voer ik 
onder de naam ‘Living Voice’, mijn zangpraktijk 
speciaal voor kinderen, aan huis uit. Naast alle 
muziek ben ik als BSO-medewerkster verbonden 
aan KC Schateiland te Wageningen. 

Ik ben al 35 jaar actief in het leiden van koren. Na 
de opleiding tot koordirigent en een aantal 
aanvullende cursussen tot kinderkoordirigent kwam 
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ik tot de conclusie dat dit nóg leuker kan worden en 
heb ik enkele jaren geleden de stap gezet om me 
hierin te specialiseren. Deze studie volg ik aan de 
Academy of Vocal Arts te Den Haag, om te komen 
tot Zang- en Solfègedocent en Professioneel kinder-
koordirigent.  
Wat is nu precies Solfège? 
Solfège is de training van het muzikale gehoor door 
middel van muzikale zangoefeningen. Hierbij 
worden melodieën gezongen zonder tekst maar 
wordt er gebruik gemaakt van alleen de namen (do-
re-mi) van de noten. Bij een nieuw lied kun je dan 
zónder voorstudie op piano of een ander 
instrument, de melodie en het ritme direct van het 
blad zingen. 

EigenWijs zal voorlopig repeteren op de dinsdag-
middagen van 15.45 uur tot 16.30 uur in de St. 
Alexanderschool in Bennekom (Acacialaan 32a). 
Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 zijn 
welkom. Ik ben voorlopig ook nog de pianist, dat is 
echter lastig als we moeten zingen in de kerk dus als 
iemand het leuk vindt om ons te begeleiden dan wil 
ik graag kennis met je maken.  

Een kinderkoor leiden is niet makkelijk, vooral niet 
als leeftijden en de daaraan gerelateerde interesses 
en kennis van kinderen ver uit elkaar liggen. Ik 
probeer hierin een modus te vinden waarin 
iedereen zich kan vinden en ontplooien. We 
moeten hier als koor en dirigent samen in groeien. 
Dit kost wat tijd omdat de kinderen Gertie gewend 
zijn. 
Voor meer informatie of vragen: Matty Huls, 
matty@living-voice.nl of 0317 415 632. 
Zingen doe je met je oren! 
Daarna pas komt jou klank – die je eerst hebt 
gehoord vanaf de piano of de dirigent – via je mond 
naar buiten. 
Wil jij (jong of oud) weten hoe dit werkt ? Kom dan 
langs op het koor. 

Tekstschrijver en Technisch redacteur 
gezocht 
De kracht van de bijbel is het woord dat tot ons 
komt via verhalen, gedichten of wijsheden. Mooie 
verhalen, de verhalen die hoop, troost of energie 
geven of die ons inspireren. 

De PR-groep wil op zoek gaan naar die mooie, en 
mogelijk inspirerende, verhalen. Wij hoeven ze 
alleen maar op te zoeken en daar vorm aan geven 
zodat iedereen ze kan horen of lezen. Verborgen 
verhalen zijn vaak dichtbij te vinden in onze 
geloofsgemeenschap. 

De PR-groep is daarom op zoek naar een: 
• Tekstschrijver/journalist 
 Voor het vinden en vertellen van verborgen 

verhalen zoeken we versterking. Vind jij het leuk 
om te schrijven, of met mensen te praten en 
daarbij de mooie woorden te vinden of groepen 
te stimuleren hun bijdrage te leveren? Meld je 
dan! 

• Technisch redacteur 
 Op dit moment is Jos Jansen de enige persoon 

die deze functie uitoefent. En dan zowel voor 
het NieuwSBlad als voor het insturen van 
stukken naar TitusBreed. Dat maakt ons te 
kwetsbaar. Wij zoeken dan ook iemand die dit 
soort werk ook kan. Je moet handig zijn met 
tekstverwerken, PDF documenten, of het 
opmaken van teksten. 

Lijkt je dat wat, neem dan contact op met de 
coördinator van de werkgroep: Arno de Bruin 
(contactgegevens achter in dit nieuwsblad) of stuur 
een mail naar prgroep@rkkerkbennekom.nl. 
Misschien denk je ‘ik wil best schrijfwerk verrichten, 
maar heb geen zin/tijd in vergaderen’. Ook in dat 
geval maken we graag gebruik van jouw diensten! 

De PR-groep 

Nieuwjaarstoespraak 2018 
Beste Mede-Parochianen, 

Bij het schrijven van een Nieuwjaarstoespraak kijk ik 
altijd even terug naar de vorige versies die ik 
geschreven heb. Om inspiratie op te doen, of te 
zorgen dat ik niet teveel in herhaling val. Meestal 
gaat het toch over het jaar daarvoor (hoe kan het 
ook anders), bijna altijd over de ellende in de 
wereld, maar gelukkig ook over alle goede dingen 
wie wij mensen doen in het algemeen en in onze 
kleine gemeenschap in het bijzonder. 

Maar wat ik de laatste keren ook verwerkt heb in de 
toespraken is iets over deze specifieke dag, in dit 
geval dus de dag 7 januari. Zoals u misschien wel 
weet ben ik een tijdje koster geweest en heb bij 
mijn afscheid een mooi boek mogen ontvangen 
over heiligen. In dit boek, met enkele tienduizenden 
heiligen, staat per dag wie er vereerd wordt. En nu 
hebben we een bijzonder weekend, namelijk 
beginnende met 6 januari met Drie Koningen. Wie 
kent nog alle namen precies?.... Inderdaad, Caspar, 
Melchior, en Balthazar, zoals wij ze noemen 
(onduidelijk is wat werkelijk hun echte namen 
waren, pas in de 8ste eeuw kregen zij deze namen). 
Caspar, Melchior, Balthazar, beginletters: C, M en B. 
Als u wel eens in zuid-Duitsland of Oostenrijk komt, 
ziet u deze letters ook op de deurposten staan 

mailto:matty@living-voice.nl
mailto:prgroep@rkkerkbennekom.nl
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omringd met het jaartal, voor dit jaar dus: 
20 C+M+B 18. Dat staat dan voor Christus 
Mansionem Benedicat (ik hoop dat ik het goed 
uitspreek), ofwel: Christus, zegen dit huis. Een mooi 
gebruik, zouden we hier ook wel mogen doen. 

7 januari zelf kent een stuk of 6 heiligen die op deze 
dag kunnen worden vereerd. En een daarvan is wel 
een interessante, namelijk Reinout van Dortmund, 
ook wel Reinout van Keulen genoemd, een legenda-
rische heilige, u allen natuurlijk wel bekend. Leefde 
zo’n 1000 jaar geleden, was de oudste van de vier 
Heemskinderen (ook toevallig), knokte zijn hele 
leven lang, bekeerde zich, werd monnik, en kwam 
gruwelijk aan zijn eind (uiteraard, want anders werd 
je toentertijd geen heilige in de Katholieke kerk). 
Door metselaars in de Rijn gegooid (hij was toen 
opzichter bij de bouw van de Dom te Keulen, nogal 
een strenge zegt de overlevering). Vreemd genoeg 
is hij vanaf die tijd patroonheilige van metselaars en 
steenhouwers. 

Is dit nu toeval? Beide dagen kennen dus een 
verwijzing naar een huis. Ons huis, een huis wat 
voor ons een thuis is. Ons eigen huis (CMB), maar 
ook onze kerk (hoewel iets kleiner dan die in 
Keulen), een gebouw, met de deur open voor deze 
gemeenschap, voor vreemden, voor eenieder die 
wij in ons huis en ons hart toelaten. En laten dat er 
velen zijn, er is behoefte aan. 

Er is afgelopen jaar veel gebeurd in dat huis. Want 
deze parochie en onze kerk bestond namelijk 60 
jaar. En dat is – mag ik wel zeggen – uitbundig 
gevierd. Met symposia, concerten, vele lezingen, 
voor heel jong (pompoenen), een beetje minder 
jong (de Escape room) en alles wat daarboven 
komt. Tot zelfs een fraaie tentoonstelling met 
werken van Chagall. En zelfs de burgemeester – 
toen nog van der Knaap – is even wezen buurten; er 
kreeg iemand een lintje, geloof ik. 

Maar toch ook weer elke zondag een mooie viering 
met de rijdienst, om te zorgen dat iedereen bij ons 
kan zijn. En een nieuwe jongerengroep, On the 
Road, waarmee we weer de link kunnen leggen naar 
de jongeren onder ons. Teveel om op te noemen, 
een grote groep vrijwilligers maakt toch steeds de 
Bennekomse MVR gemeenschap een van de meest 
vitale in onze parochie. 

En nu staan we weer voor een nieuw jaar, 2018. 
Ietsje rustiger dan 2017, denk ik. Maar wie weet, er 
gebeurt hier van alles. We hebben een nieuwe PR 
groep, die zowel intern als extern laat zien wat wij 
allemaal voor mooie dingen doen. En een nieuwe 
“Nieuwe Initiatieven” groep gaat van start, om 

wellicht nog meer te gaan doen dan we misschien al 
doen. Het wordt bijna te veel, zou je kunnen 
zeggen. Maar goed, we willen natuurlijk al die 
vrijwilligers een beetje aan het werk houden…. 

De locatieraad kent wat wisselingen. Hoewel ze 
natuurlijk allemaal graag langer lid willen blijven 
nemen we toch afscheid van een drietal, namelijk 
Rita van Doesum, onze secretaris, ons geweten en 
kritisch oog, oor en stem. Arend Jan Nell, de man 
die onze uitgaven in de gaten hield, en met name 
ook dit huis beheerde en koesterde. En Truus 
Appelman, één van de oude, getrouwe leden 
waarvoor geen moeite te veel is, met aandacht voor 
liturgie maar vooral de medemens in en buiten 
onze geloofsgemeenschap. Truus, Rita, Arend Jan, 
ook namens de MVR Gemeenschap bij deze heel 
hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet. 

Maar geen zorgen, we hebben er weer twee nieuwe 
leden bij. Was Gerard Bolscher al halverwege 2017 
erbij gekomen, per 1 januari 2018 mogen we heel 
hartelijk de volgende personen verwelkomen: 
Marianne Thie, ons wel bekend als voorgangster en 
van de Pastoraatsgroep. Marianne zal met name 
aandacht hebben voor Liturgie en Diaconie. En 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. De foto’s van 
de nieuwe leden komen binnenkort op het bord; 
overigens geldt dat alleen voor Theo, de andere 
hoefden we alleen maar te verplaatsen. Oh, en 
ikzelf? Ik heb weer voor 4 jaar bijgetekend. 

Ons huis kent natuurlijk ook de fysieke kant, u weet 
wel, de versie met de stenen. Het is het afgelopen 
jaar wat rustig geweest, het noodzakelijke onder-
houd, maar wel (na heel wat jaren vragen 
(zeuren?)) de renovatie van de ketel. Die kan er 
weer 60 jaar tegen. De ketel zelf was daar ook blij 
mee, in zijn enthousiasme zorgde hij ervoor dat het 
op kerstavond bloedheet was in de kerk. Dat schijnt 
nu wel weer verholpen te zijn. En natuurlijk gaan 
we dit jaar ons weer sterk maken voor het zaaltje. 
Dat noemen we nu overigens niet meer zo, het heet 
nu “Aanpassing sanitair”. Wie weet helpt dat, we 
doen ons best. 

Ons huis, laat het een ontmoetingsplaats zijn en 
blijven. Laten we de deuren open houden, en 
iedereen binnen laten komen. Laten we iedereen 
welkom heten, in ons huis, maar ook in ons hart. 

Ik wens u allen een gezegend 2018 toe. 
Peter Wijngaard 
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Afscheidscadeau pater Koenen 
Bij het afscheid van pater Hans Koenen op zondag 
10 december 2017 sprak Peter Wijngaard, voor-
zitter van de locatieraad, de volgende woorden… 

Beste Mede-Parochianen, 

We hebben vandaag een speciale gast in ons 
midden: pater Hans Koenen en natuurlijk Truus. 
Maar de reden dat hij hier is vinden we wat minder 
leuk. Pater Koenen neemt vandaag namelijk 
afscheid van onze parochie c.q. geloofsgemeen-
schap. 

We hadden zelf op 23 juli een jubileumfeest voor 
hem georganiseerd; we vierden toen zijn 55-jaar 
priesterschap. Pater Koenen werd tijdens het feest 
extra in het zonnetje gezet met een mooie speech 
van Riet Kroes. Zij sloot af met “Hans, we hopen dat 
je nog vele jaren voorgaat.” Wat schetste onze 
verbazing toen hij aan het eind van de viering zei: 
“Dank jullie allen hartelijk, maar dit is mijn laatste 
viering. Het lukt allemaal qua zicht niet meer zo, en 
ik ga hier mee stoppen.” Diepe teleurstelling aan 
onze kant natuurlijk. 

Pater Hans Koenen was en is voor ons een 
belangrijke persoonlijkheid. Hij heeft er zelf voor 
gezorgd dat wij als parochie nog bestaan. Want 
nadat pastor Reinhard noodgedwongen zijn taak 
neer moest leggen als pastor van de Maria Virgo 
Regina parochie – wij praten nu over 1981 – werd 
onze parochie priesterloos. Dat was toen best wel 
een dingetje. Pater Hans Koenen en pater Wulffelé 
trokken zich, samen met legeraalmoezeniers en 
missionarissen, het lot van de Bennekomse 
katholieke kerk aan en namen de taak van pastor 
Reinhard over. Vlak voor de viering van het 
vijfentwintig jarig jubileum van onze parochie trad 
toen gelukkig pastor Severt aan. 

Hans is een charismatisch figuur, die door de vele 
jaren heen onze gemeenschap een goed hart 
toedroeg. Zijn inspirerende preken – wellicht 
interessant om die eens te bundelen –, zijn 
lezingen, trainingen, noem maar op, zullen ons nog 
heel lang bij blijven. 

Duidelijk was natuurlijk dat we Hans niet zomaar 
mochten laten gaan. Dus wilden we nog een extra 
afscheidsmoment pakken. We zaten te denken aan 
een speciale viering, wellicht de Titusviering. Maar 
in overleg met Henri ten Have (die gepolst had bij 
Hans) bleek toch dat Hans dat allemaal niet zo zag 
zitten. Bescheiden als hij is gaf hij aan dat hij op 23 
juli al afscheid had genomen van de Bennekomse 
geloofsgemeenschap, en dat hij alleen nog in 

Wageningen afscheid wilde nemen. Maar MVR 
Bennekom zou MVR Bennekom niet zijn als we dat 
maar zo lieten passeren. En toen dachten we aan 
een mooi cadeau. Toevallig was hier toen ook de 
Chagall tentoonstelling aan de gang, en Hans – zo 
wisten we – is een groot Chagall liefhebber. De 
keuze was toen snel gemaakt, en alle parochianen 
hebben een steentje daaraan bij gedragen. 

Na afloop van de afscheidsviering in Wageningen op 
24 september hebben we het cadeau aangeboden. 
Een paar dagen later volgde de reactie van Hans: 

Geacht Bestuur, 
Zoals U weet heb ik afgelopen zondag mijn afscheid 
in Wageningen gevierd. Tot mijn grote verrassing 
was er ook een officiële delegatie van Bennekom 
aanwezig. Ondanks de eigen festiviteiten daar. Mijn 
verrassing groeide uit tot ontroering toen zij mij een 
prachtig cadeau in het vooruitzicht mochten stellen. 
Ik zal het graag en met grote blijdschap aan-
vaarden. Ik heb begrepen dat het schilderij (dat ik 
mag uitzoeken) nog tot 15 oktober in de tentoon-
stelling hangt. 

Nou, Hans heeft een mooie litho uitgezocht. Hij liep 
natuurlijk wel meteen naar de duurste toe, maar we 
zijn er uiteindelijk wel uitgekomen. Deze litho wil ik 
nu graag namens onze gemeenschap aan U 
aanbieden. 

 

Ik ben zelf een tijdje koster geweest, en ik kan me 
nog van Hans herinneren dat hij zo weinig mogelijk 
poespas wilde op het altaar. Dus geen doekjes, 
deksels al van de cibories af, geen leeskussen op het 
altaar etc.. Dat in het achterhoofd hebbende heb ik 
het cadeau maar niet ingepakt. 

Tot slot zingen we pater Koenen nog toe met – hoe 
toepasselijk – “Ga met God”. 

Hieronder nog een nagekomen bericht van pater 
Koenen, gedateerd 10 januari: 

Beste mensen, 
Hartelijk dank voor uw goede wensen bij 
gelegenheid van het Nieuwe Jaar en voor de mooie 
kaart met een afbeelding van Chagall. Ik gebruik 
hem als bladwijzer in een van mijn exegetische 
boeken.  



 

10 
 

Ik wil u ook graag laten 
weten dat ik dagelijks volop 
geniet van de prachtige Litho 
die ik van de parochie bij mijn 
afscheid mocht ontvangen. 
Wat een schitterend cadeau. 
Hij wordt met de dag nog 
mooier en betekenisvoller! 

met vriendelijke groet, 
Hans Koenen 

Heilig Boontje 

Al ruim een jaar zijn wij met onze eetclub het Heilig 
Boontje actief. Tijd om wat meer over ons te 
vertellen 

Het initiatief is ontstaan vanuit de behoefte om een 
ontmoeting te hebben op de 5e zondag van de 
maand. Op deze zondag is er geen viering in onze 
kerk. Een bijeenkomst met lekker eten en leuk 
gezelschap bleek een goed alternatief. Omdat soms 
de tijd tussen twee 5e zondagen groot is, lassen we 
tussentijds een extra gezamenlijke maaltijd in, zoals 
de laatste keer. 

De eetclub bestaat uit 6 enthousiaste personen, te 
weten: Stef Gielen, Riet Kroes, Nardie Breteler, 
Janneke Postma, Marianne Thie en Hermine 
Wilmink. 

Wij bedenken de maaltijd en uitvoering ervan in 
gezamenlijke vergadering, wat elke keer weer een 
leuke klus is. Vooral de brainstormsessies leiden 
vaak tot het uitwisselen van recepten en vele tips. 
We proberen er elke keer weer iets bijzonders van 
te maken in een leuke sfeer en zelfs met zang. Uit 
de reacties blijkt dat het elke keer weer lukt. 
Inmiddels is er een vaste groep eters. Maar 
geregeld schuiven er ook (werk-)groepen van onze 
geloofsgemeenschap aan. Zo mochten we al eens 
de locatieraad en de vorige werkgroep gezinsviering 
ontvangen 

De belangstelling voor maaltijden is tot ons 
genoegen erg groot. Het is soms passen en meten 
om iedereen een plaatsje te geven. Vandaar dat we 
echt een maximum moeten aanhouden. De 
mogelijkheid bestaat dat wij u ophalen wanneer u 
slecht ter been bent, dus laat u zich daar niet door 
weerhouden. Ook met diëten houden we rekening. 

De volgende gezamenlijke maaltijd is op 29 april om 
17 uur in de parochiezaal. U kunt zich hiervoor nu al 
opgeven bij ondergetekende (wilmink@planet.nl). 

Dan nog de naam het Heilig Boontje, niet dat we zo 
schijnheilig zijn maar we vonden het een leuke 

naam en het past goed bij de katholieke kerk. 
Getuige het volgende verhaal dat ik vond in het 
museum ‘De Pelgrim’ in Oldenzaal: 

Weet u wat een heilig boontje is? Ja, dat is iemand 
die doet alsof hij heel braaf is, maar eigenlijk is hij 
dat helemaal niet. Iemand doet dus alsof, dat is ook 
een heiligboontje inderdaad. Er bestaat ook een 
ander heilig boontje, misschien staat u daarvan te 
kijken maar het is wel zo, deze boon ziet eruit als 
een bruine boon maar deze is wit van kleur en er 
staat iets op. Waarom dat zo is en wat er op staat 
vindt u in het volgende verhaal. 

Een tijd geleden, op het eind van de achttiende 
eeuw (dat is ruim 200 jaar geleden) was er in de 
omgeving van de stad München in Zuid-Duitsland 
een boer aan het ploegen. Opeens wilde het paard, 
dat hij voor de ploeg had lopen, geen stap meer 
verder. De boer begreep er helemaal niets van, het 
was zijn lievelingspaard, dat altijd het werk goed 
deed. Weet u hoe het paard heette? Het paard 
heette Bennie. En wat de boer ook probeerde, 
Bennie was niet meer vooruit of achteruit te 
branden. Het leek wel of iets hem tegenhield en 
vasthield, waarschijnlijk zat er iets in de grond. De 
boer pakte zijn schop en begon te graven en 
plotseling kwam er iets tevoorschijn, het zat vol met 
zwarte aarde. De boer haalde de aarde eraf en het 
bleek een prachtig versierd voorwerp te zijn, het 
leek wel van goud, maar was dat geen…… Ja hoor, 
het was een monstrans. Wat is dat ook al weer een 
monstrans? Dat is toch dat prachtige versierd 
kunstwerk, waar de Heilige Hostie in gezet kan 
worden, zodat je die goed kunt zien en dan beter 
kunt bidden tot Jezus, zoals op deze afbeelding. 

De boer kon zijn ogen niet 
geloven, vooral niet toen hij zag 
dat er nog een Heilige Hostie in de 
monstrans zat. Hij begreep dat hij 
dit kostbare stuk niet zelf mocht 
houden. In huis poetste hij samen 
met zijn vrouw en kinderen eerst 
de monstrans, tot deze er weer 
prachtig uitzag. Vervolgens 
brachten ze met paard en wagen 
de monstrans naar de kerk in de buurt. 

En welk paard liep voor zijn wagen? 

Ja, natuurlijk zijn lievelingspaard Bennie. Hij stak zijn 
staart omhoog en keek ondeugend om zich heen. De 
pastoor was natuurlijk verwonderd toen hij de 
monstrans terugkreeg en het verhaal erbij hoorde. 
In de preek van zondag vertelde hij ervan, hij zette 
de monstrans op het altaar en alle mensen baden 

mailto:wilmink@planet.nl
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'Onze Vader' en een 'Wees Gegroet', ze mochten 
ook een kaars opsteken. Want in de Heilige Hostie 
van de monstrans is Jezus zelf bij ons, ook al zijn wij 
dat soms vergeten, zoals deze monstrans in de 
aarde op het land. Jezus vergeet ons nooit, zei de 
pastoor. Vervolgens ging iedereen weer naar huis en 
Bennie kreeg een zak super haver. Toen het 
oogsttijd werd, werden de bonen binnengehaald, 
die de boer op dat stuk land, waar de monstrans 
gevonden was, gepoot had. Met deze bonen was 
iets heel bijzonders gebeurd, ze waren allemaal wit 
en op elke boon stond een kleine monstrans 
afgebeeld, de monstrans met de Heilige Hostie. De 
boer kon zijn ogen niet geloven, op alle bonen was 
het te zien en hij kreeg de afbeelding er maar niet 

af, het zat er helemaal ingegroeid. Niemand had 
ooit zulke bonen gezien. Toen de bonen weer 
gepoot en geoogst werden het jaar erop, hadden ze 
weer dezelfde afbeelding van de monstrans met de 
Heilige Hostie. Zelfs bij het doorweken van de bonen 
bleef de afbeelding bestaan, is dat niet wonderlijk? 

De mensen zeiden tegen de boer; "Dat zijn Heilige 
Bonen die jij hebt gepoot". Dit zijn bonen die ons het 
verhaal van de monstrans vertellen, het verhaal dat 
Jezus ons nooit vergeet en dat hij ons niet in de 
steek laat en dat wij ook zo mogen leven. Als we dat 
doen dan kan iedereen goed leven, dan kan het rijk 
van God groeien en bloeien zoals de bonen. 

Hermine Wilmink 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandag 18 december: Kerstavond, was een heel 
gezellige avond in “Villa Erica”. Er waren zo’n 56 
dames. Marian Bolscher vertelde een kerstverhaal 
geschreven door Godfried Bomans. We hebben 
samen liederen gezongen met Anki Rijpma aan de 
piano. Mevrouw Olga de Boer vertelde ons over 
allerlei gebruiken en wetenswaardigheden rond 
kerst. Zo vertelde ze dat de katholieke kerk 
tijdstippen en gebruiken uit de voorchristelijke tijd 
inlijfde binnen haar geloof. De tijd rond de 
winterzonnewende, equinox, 21 december, werd 
door noordelijke Europese stammen benut om het 
licht te herdenken, dat in deze winterdagen van 
korte dagen en grauwe tijden schaars was. Tijdens 
het Midwinterfeest werd het licht gesmeekt om 
terug te komen. Men stak vuren aan en had rituelen 
rond altijd groen blijvende bomen, om de boom-
geesten te vriend te houden. Het Christendom had 
25 december gekozen voor de geboorte van 
Christus, die bracht een “ander licht” voor de 
bekeerde heidense volkeren, voor de christenen. 
Christus, Licht der wereld, maar de strekking was 
wel anders dan bij de vroegere lichtcultus. De 
donkere (Advents-)tijd is een tijd van inkeer en 
voorbereiding, het “je voorbereiden” op ruimte 

maken voor de ontvangst van Christus. Wij maken 
plaats voor Hem, zodat Hij in ons en via ons zijn 
werk kan doen. Ook de rituelen rond de altijd groen 
blijvende bomen en struiken werden door de 
Christenen gebruikt. Ze gebruikten groen om te 
versieren en haalden zelfs de kerstboom in huis, om 
deze te versieren. Door diens driehoekige vorm 
stond de “Dennenboom” ook voor de Drie-eenheid. 
Sint Franciscus begon met een levende kerststal, 
om de mens, die niet lezen kon te onderrichten in 
wat er gebeurd was. Zo kwamen er allerlei 
gebruiken rond de viering van Jezus’ geboorte. De 
andere innerlijke mens werd op de K.V.G. avond 
prima verzorgd, er waren heerlijke hartige hapjes 
en de advocaat vloeide rijkelijk. De avond werd 
georganiseerd door Wijk 5, van Marianne van 
Oostrum, waarvoor hartelijk dank. 
Maandagmiddag 8 januari. Nieuwjaarsmiddag. Er 
waren maar liefst 48 mensen. We kregen een lezing 
door de heer Hugo Kolstee over: “Alle 7 kathedralen 
en 26 basilieken van Nederland”. Hij heeft ook een 
geïllustreerd boek hierover geschreven. Hugo 
Kolstee studeerde enige jaren bouwkunde en 
werkte als arts. In zijn lezing geeft hij voor elk 
gebouw uitleg over de plaatselijke geschiedenis, de 
architectuur, de plattegrond, het orgel, de klokken, 
over relikwieën, patroonheiligen, wonderen, 
ommegangen en processies en over heilige deuren, 
kortom over ons katholieke erfgoed. Waarom is een 
kerkgebouw een kathedraal. Zij is de kerk waar de 
”kathedra”, de bisschopszetel staat, de hoofdkerk 
van het bisdom. Het hoofdbisdom is Utrecht, d.w.z. 
aartsbisdom. De andere 6 bisdommen ressorteren 
onder dit aartsbisdom. Een basiliek is genoemd naar 
een groot publiek gebouw (bijv. een markthal of 
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gerechtsgebouw) of koningszaal zoals eerder in 
gebruik bij de Romeinen. Basilikè betekent 
koninklijk in het Grieks. In de eerste plaats geeft het 
woord basiliek een bouwkundige betekenis aan; 
Klaas Postma heeft ons deze vorm al eerder 
verklaard bij zijn lezing over de bouwstijl van onze 
eigen kerk, Maria Virgo Regina, die geen zuivere 
basilica vorm heeft, maar een a-symmetrische vorm 
van dit type bouwstijl vertegenwoordigt. De tweede 
betekenis van het woord Basiliek is een door de 
Paus verleende titel op grond van verschillende 
kenmerken. Onze kerk is geen basiliek in die zin. 
Want ongeacht de bouwvorm is een Basiliek een 
eretitel, die naar aanvraag door de Paus verleend 
kan worden. Om een aanvraag bij de Paus te doen 
dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan, 
zoals *de kerk dient een bijzonder liturgisch 
centrum in het Bisdom te zijn. *of er dient een 
belangrijk religieus relikwie aanwezig te zijn. 
*Mogelijk is de kerk een pelgrimsoord of heeft een 
processie/ommegang. *Er dient een ruimte te zijn, 
waar de sacramenten kunnen worden ontvangen. 
*Voorts dient de kerk een bijzondere architectuur 
te hebben, of van buitengewone historische 
betekenis te zijn. Je herkent de Basiliek onder 
andere aan twee eretekenen naast het altaar: een 
conopeum (half geopend ceremonieel baldakijn in 
geel en rood) en het tintinnabulum (ceremoniële 
staf met een zilveren belletje en beeldje van 
patroonheilige). Beide zijn processie-attributen. Het 
was een heel heldere, informatieve lezing. Iedereen 
die een stukje over de Basiliek van Bolsward, door 
H.Kolstee, gratis wil ontvangen via internet, kan 
Neeltje Nakken daartoe mailen: nnakken@hetnet.nl 
en dan om het artikel over de basiliek in Bolsward 
vragen. 
Wat er te gebeuren staat 
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. 
Vrijdag 2 maart, Wereldgebedsdag uit het 
Wensenplan. Een viering in onze kerk waarbij 
iedereen welkom is. De viering begint om 19.30 uur. 
Dit jaar heeft Suriname de viering samengesteld. 
Het thema is: ”En God zag dat het goed was” uit 
Genesis. Bij de viering worden beelden vertoond 
van Suriname. Over de hele wereld wordt op deze 
dag, de naam zegt het al, “Wereldgebedsdag” 
gevierd. Willemien Brouwer hartelijk dank voor al 
die jaren, dat je je voor de “Wereldgebedsdag” hebt 
ingespannen! 
Maandag 5 maart: Lezing over de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij. Koffie en thee 
vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur. Het belooft 

een interessante lezing te worden! Wilt u bij de 
lezing over de KNRM wat geld voor de collecte 
meenemen, geheel vrijblijvend natuurlijk? 
Donderdag 19 april: Dagreisje. Zet u de datum vast 
in uw agenda, als u wilt. De Betuwe Express gaat 
ons deze keer via de Kempische kerken en 
Kapellenroute voeren. We beginnen bij het 
Kempener museum, alwaar koffie met vlaai. 
Museum en museumtuin zijn dan te bekijken. Na de 
lunch gaan we met de bus o.l.v. een deskundige 
gids een route door de Kempen volgen. Langs 
dorpen, kerken en kapellen, en die vertellen 
allemaal iets over heiligen, bedevaarten en 
herdenkingen van de gelovige mens. We stoppen 
onderweg in Vessem voor een rondleiding in de 
mooie gerestaureerde Lambertus kerk. We 
vervolgen de route weer per bus naar Eersel, waar u 
nog wat kunt rondkijken en even vrij heeft. Op de 
terugreis is er dan een goed verzorgd diner. De prijs 
is rond € 64,50 bij een aantal deelnemers tot 34. 
• Bij volgende lezingen zijn er intekenlijsten om 

uw e-mail adres te noteren. 
• Denkt u aan de vrijwillige bijdrage voor de KNRM 
• Bij Neeltje gratis stukje via internet over de 

kathedraal te Bolsward: nnakken@hetnet.nl. 
• Ans Kuin verblijft nu bij de stichting Bethanië te 

Ede, Plateelhof 3, app. 503, 6711JK. Ze vind het 
fijn om bezoek te krijgen, na het eten doet ze 
een middagdutje van 12.00 – 15.00 uur, dan is 
bezoek niet mogelijk.  

• Indien u nog geen contributie betaald hebt voor 
dit seizoen september 2017-2018: het bedrag en 
banknummer staan voorin uw programma-
boekje. 

Namens het bestuur Gea Kleipool, voorzitter 

Bridgedrive voor Melania 
Maandagavond 29 januari 2018 is de jaarlijkse 
bridgedrive geweest in de zaaltjes van onze kerk. 
Deze heeft het mooie bedrag van € 485 opgebracht; 
de opbrengst is voor Melania. 

Werkgroep Melania Bennekom 

Wensen vanuit Enda El Alto Bolivia 
Vanuit Enda El Alto Bolivia kregen we, als parochie 
Bennekom, een bedankje voor onze steun aan hun 
project en een kaart met kerst- en nieuwjaars-
wensen: 
Beste vrienden van de Bennekomse parochie, 
Namens het hele team van Enda El Alto, evenals de 
meisjes en tieners die deelnemen aan onze 
programma’s, wil ik u bedanken voor de steun die 
we van u hebben ontvangen. Uw vrijgevigheid is 
een voortdurende stimulans voor ons om ons werk 
te blijven doen; een steentje bijdragen om een 

mailto:nnakken@hetnet.nl
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meer rechtvaardige en meer solidaire wereld te 
bereiken met de jongens en meisjes. Lees verder op 
onze website: www.rkkerkbennekom.nl/2017/ 
estimados-amigos-de-la-parroquia-bennekom/ 

Sobere Maaltijd 40-dagentijd 
Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken 
werkgroep Sobere maaltijd weer een moment van 
bezinning, ontmoeting en solidariteit in de 
veertigdagentijd met een sobere maaltijd. Deze 
vindt dit jaar plaats op vrijdag 16 februari in de 
parochiezaal van de katholieke kerk in Bennekom. U 
bent vanaf 17.45 uur welkom aan de gedekte tafel. 
De maaltijd begint om 18.00 uur. 

De opbrengst van de maaltijd is dit keer voor het 
project van de Steppenomaden Mongolië, een 
lokaal gestart initiatief dat door kerken in 
Bennekom al meerdere jaren gesteund wordt. 
Tijdens de maaltijd hoort u hier meer over. We 
beloven er weer een bijzondere avond van te 
maken.  

Aanmelden sobere maaltijd graag vóór 15 februari 
bij Nicole Bischoff  (nicolebischoff@telfort.nl), Hans 
Egberts (0318-413930), Gozien van der Schans (g-
vanderschans@hetnet.nl) of Truus Appelman (0318-
414943). We nodigen u van harte uit vrijdagavond 
16 februari samen met ons te eten en te delen.  

Plaats: Parochiezaal, Katholieke Kerk Bennekom, 
Heelsumseweg 1 

Na de maaltijd kunt u ook de Keltische viering in de 
Ontmoetingskerk bijwonen. Deze viering begint om 
19.30 uur. 

Inzamelingsactie 
Voedselbank in de 
Veertigdagentijd 

Samen met de gezamenlijke kerken 
in Bennekom pakt de werkgroep 
Caritas in de maand maart weer het 

estafettestokje over in de Estafette Actie Voedsel-
bank in Bennekom. 

In oprechte solidariteit aan de slag voor onze 
naasten die de eindjes (even) niet aan elkaar 
kunnen knopen. 

Na de succesvolle acties van voorgaande jaren 
willen we u uitnodigen om ook dit jaar weer mee te 
doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank 
Ede. 
Wat kunt u doen? 
Op de inzamelpunten staan kratten waarin u 
levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar 

stelt aan de Voedselbank. Het gaat daarbij om 
houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, 
groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam 
of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst maar ook om 
luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, 
wasmiddel, etc.. Ook een financiële bijdrage is 
mogelijk. 
Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? 

 op zondag 4, 11, 18 en 25 maart in de kerken 
rond de vieringen. 

 op vrijdag 9 en 23 maart in het Kerkheem 
tijdens de weekmarkt 

 op alle werkdagen van 5 t/m 26 maart tussen 
10.30 uur en 11.30 uur bij de parochiewacht in 
de Torenzaal van de Katholieke Kerk 

Namens de werkgroep van de gezamenlijke Kerken: 
 *Hervormde Gemeente 
 *Vrijzinnigen Bennekom 
 *Gereformeerde Kerk 
 *Chr. Gereformeerde Kerk 
 *RK Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 

Lees op www.voedselbankede.nl voor meer informatie. 

Uitnodiging Vastenexpositie 2018 
In de St. Johannes de Doper en Verrijzenis des 
Heren kerk te Wageningen wordt sinds vele jaren 
een kunstexpositie georganiseerd tijdens de 
veertigdagentijd. Ook dit jaar hopen wij dat 
parochianen uit de verschillende locaties en andere 
belangstellenden geïnteresseerd zullen zijn. De 
leden van de expositiegroep hebben Jackie Howard 
(www.jackiehoward.nl) uitgenodigd voor deze 
expositie. 

Joodse cultuur, psalmen & profeten en verwonde-
ring over de schepping zijn voor haar grote inspira-
tiebronnen. De liefde voor stoffen vormt een rode 
draad in Jackie’s werk. Door transparante stoffen, 
vezels en vliezen te bewerken met acrylverf en hoge 
temperaturen ontstaat een rijke organische textuur, 
die uitdrukking geeft aan de gelaagdheid van haar 
onderwerpen. Kleur vormt daarbij vaak het 
uitgangspunt. 

Op zaterdag 10 februari 2018 wordt om 14.00 uur 
de vastenexpositie geopend door ds. Erica Hoebe, 
predikant wijkgemeente Lucas, in aanwezigheid van 
Jackie Howard. U bent van harte uitgenodigd. 

De expositie is te bezoeken elke zaterdag van 10 
februari t/m 17 maart van 14.00 tot 16.30 uur en 
rondom de vieringen in de kerk aan de Bergstraat 
17 te Wageningen. Op de woensdagen 21 en 28 
februari, 7 en 14 maart wordt van 19.00-19.30 uur 
een oecumenische vesper gehouden in genoemde 

http://www.rkkerkbennekom.nl/2017/estimados-amigos-de-la-parroquia-bennekom/
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mailto:g-vanderschans@hetnet.nl
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kerk. Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Maria van Schaijik, Schaijik1@upcmail.nl, 0657 346 
871. 

Groen leven binnen handbereik 
“Voedsel uit eigen tuin of buurt” 

Bijna dagelijks klinkt in elk huishouden de vraag: 
Wat eten we vandaag? Wat hebben we nog in huis 
of moeten we nog naar de winkel? We vinden dat 
heel gewoon. Maar waar we het zelden over 
hebben: waar komt ons voedsel vandaan? Daar 
weten we weinig van en maken ons er niet druk 
over. 

Ga naar een avond over voedsel: beleving van 
voedsel, vers en regionaal voedsel en het leren 
verbouwen van voedsel in het project “moestuinen” 
voor scholen. Is uw nieuwsgierigheid gewekt, geef u 
dan op bij truusapp@xs4all.nl of bel 0318 414 943 
en kom op dinsdag 6 maart naar Bennekom. De 
avond begint om 20.00 uur en is in de Katholieke 
Kerk te Bennekom, Heelsumseweg 1. 

Toneelvereniging MARE speelt ‘De Val’ 
Toneelvereniging MARE speelt op woensdag 28 en 

donderdag 29 maart 2018 het stuk ‘De Val’ van 
Jeroen van den Berg. 

De Val: een komedie over de ondergang van succes 
‘De Val’ gaat over Sander Steenhuis, een vijftigjarige 
presentator van een succesvolle talkshow. Hier 
worden carrières gemaakt en reputaties gebroken. 
Sander is al twintig jaar het stralende middelpunt 
van Hilversum. Maar dan ontstaan er barsten in zijn 
imperium. Zijn beste vriend rijdt tegen een boom. 
Ambitieuze jonge mensen met snelle ideeën halen 
hem aan alle kanten in. Het klimaat bij de omroep 
verandert en een onschuldige ontmoeting met een 
jong meisje heeft grote onvoorziene gevolgen. ‘De 
Val’ speelt zich af tegen de achtergrond van de 
groteske wereld van de media, publiek en 
amusement. 

Jeroen van den Berg (Taalunie Toneelschrijfprijs 
2003) schreef 'De Val' met vlijmscherpe humor en 
een verfrissende, nietsontziende kijk op onze tijd. 
Entree 
Aanvang om 20.15 uur. Een entreebewijs kost 
€ 12,50 (inclusief garderobe en drankje). 
Reserveren kan via Cultura, telefonisch 0318 672 
800, of via de website https://www.cultura-
ede.nl/theater/voorstellingen1718.aspx 
MARE 
MARE is opgericht door de toenmalige R.K 
spelgroep van de R.K. Maria Regina Parochie. De 
officiële vereniging is opgericht op 10 november 
1981 en de vereniging kreeg de naam "MARE" mee. 

MARE is een afkorting van Maria Regina én 
betekent ‘boodschap’. 

Meer informatie is te vinden op de website van 
MARE: www.mare-toneel.nl. Op facebook worden 
regelmatig nieuwberichten, foto’s en video’s ge-
deeld: www.facebook.com/ToneelverenigingMare. 
Of volg ons via ons eigen YouTubekanaal: 
https://www.youtube.com/channel/UC91JX16ywm-
M8-cIQRkWggQ. 

Jubileumconcert Alexander Consort 
Het Alexander Consort is in februari 2008 opgericht. 
Op zaterdag 10 februari 2018 geven wij ons 
feestelijk 10-jarig jubileumconcert in de Oude- of St. 
Alexanderkerk te Bennekom. Groot orkest, 
compleet met trompetten en pauken, koor en 4 
solisten verwelkomen de nieuwe gemeenteraad 
met deze Ratswechsel-cantate. Een burgemeester 
die in 1708 op 83-jarige leeftijd voor de 5e keer 
herbenoemd werd, wordt in 2018 in deel 2 van 
cantate 71 door tenor Falco van Loon vertolkt met 
de tekst "Ich bin nur achtzig Jahre....". Sopraan 
Tineke Roseboom (winnares van de Edese 
Cultuurprijs 2017) bezingt zijn grijze haar. Overige 
solisten zijn Dorien Lievers, alt, en Robbert Muuse, 
bas. Leden van de gemeenteraad uit Ede zullen bij 
dit concert acte de présence geven. Als a capella-
werk zingen we "She walks in beauty" van Paul 
Mealor (de componist die voor het koninklijk 
huwelijk van Prins William en Kate Middleton een 
nieuw koorwerk schreef). Hij wordt gezien als een 
van de belangrijkste hedendaagse componisten uit 
Wales. Het orkest zal het 4e Brandenburgse Concert 
spelen. Een heerlijk, wereldberoemd werk van 
Bach. 

Aanvang concert 16.15 uur, kerk open 15.45 uur. 
Zoals gebruikelijk is de entree vrij en wordt bij de 
uitgang een collecte gehouden. Allen hartelijk 
welkom! Vriendelijke groet, Dick en Elly Meijer. 

Uitvoering van de Johannes Passion van 
Johann Sebastian Bach 
De COV-Bennekom geeft op 9 maart een concert in 
de Brinkstraatkerk te Bennekom. Voorafgaand aan 
de uitvoering van de Johannes Passion zal ds. Jan 
Heine een korte inleiding houden over de betekenis 
van deze muziek. 
Kaarten: in de voorverkoop inclusief programma-
boekje en koffie/thee € 27,50 (aan de zaal € 30, CJP 
€ 5 korting). Verkrijgbaar bij Boekhandel Novita, 
Dorpsstraat 41 te Bennekom, bij de koorleden, via 
cov bennekom@gmail.com of aan de zaal. 
Aanvang: 20.00u (de zaal is open vanaf 19u30) 
http://www.covbennekom.nl/concertagenda.html 

mailto:Schaijik1@upcmail.nl
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Koffieochtend Bennekom! 
Woensdag 21 maart 2018 wordt er weer een 
“Koffieochtend” georganiseerd door een werkgroep 
van vrouwen uit Bennekom met verschillende 
kerkelijke achtergronden. 
Spreekster: Willy Bakker-Huizinga 
Thema: “Genieten van genoeg” 
Plaats: Kerkelijk centrum ’t Kerkheem, Kerk-

hoflaan 34, Bennekom, 0318 431 929 
Tijd: vanaf 9.15 – 11.30 uur 
Entree: collecte ter dekking van de kosten. 

Uiteraard is er ook samenzang en gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te komen. Er is kinderoppas 
aanwezig. Er is een tafel met Israël producten. 

Voor nadere informatie kunt u bellen, mailen naar 
Gerda de Nooij, gerdadenooij@gmail.com, 0318 
416 178, of kijken op onze vernieuwde website: 
www.koffieochtendbennekom.nl. 

Veilige CO2-compensatie voor ons reizen 

Als reiziger kun je bij het digitaal boeken van een 
vliegticket een knop indrukken voor CO2-compen-
satie, waarmee je een bescheiden bedrag betaalt 
t.b.v. een bosproject, meestal ver weg. Daarbij 
betaal je ook flink overhead: o.a. kosten voor 
beheer, organisatie en certificering. De grond 
waarop de bomen staan wordt vaak niet gekocht 
maar er wordt slechts een overeenkomst gesloten 
over het behoud van het bos. In sommige verre 
landen is gebleken dat zo’n overeenkomst geen 
garantie voor langjarige bescherming biedt. 

Om meer greep te houden op de financiële 
investering hebben wij de Stichting Beekenbos 
opgericht vanuit een familie- en vrienden/kennis-
senkring, die haar uitstoot door reizen met auto, 
boot of vliegtuig wil compenseren. Er is gekozen 
voor een gegarandeerde oplossing dichterbij. Van 
donaties is in 2018 in Nederland bos gekocht (zie 
onze site). De bomen in dit bos mogen niet gekapt 
worden en leggen daardoor de CO2 gedurende vele 
jaren in hout vast. Dit is ongeveer gelijk aan de CO2 
die wij met onze reizen uitstoten. Van dit bos 
kunnen we ook genieten door er naar toe te gaan, 
er te wandelen en van de omgeving te genieten. In 
de toekomst hopen we hier meer bos te verwerven. 

Deelname is niet beperkt tot bovengenoemde kring 
– Iedereen die doneert kan vriend worden! 
Overhead is er nauwelijks, want het bestuur werkt 
kosteloos. Er is een jaarlijkse Beekenbosdag (dit jaar 
was deze in de Sysselt, in 2018 in ons eigen bos), 
waarop door deskundigen e.e.a. wordt verteld en 
eventueel het bos wat bijgehouden wordt, met 
daarna biertje/wijntje en broodje. Jaarverslagen 
komen op de site. De Stichting heeft ANBI status. 
Meer informatie is te vinden op de website 
www.beekenbos.eu. Met dit initiatief willen we 
aantonen dat je als particulier zelf ook iets kunt 
doen voor de schepping. We willen niet wachten op 
de overheid, belasting op kerosine etc., dat duurt 
allemaal te lang en dan gaat er kostbare tijd 
verloren. 

Gerard Sipkema, secretaris Stichting Beekenbos 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Wat er gebeurt met wie de dienstknecht 
zien – bij Jesaja 52, 13 – 53, 12 
In het tweede deel van het boek van de profeet 
Jesaja vinden we vier liederen met als 
hoofdpersoon 'de dienaar van de Heer', ook wel 
genoemd 'de lijdende dienstknecht'. De liederen 
werden geschreven in de tijd dat het volk Israël in 
Babylonië in ballingschap zat. De tekst die ik hier 
bespreek is het vierde en laatste lied. 

Niet het hele volk ging in ballingschap. Een deel 
bleef in Palestina en anderen begonnen na de ramp 
die Jeruzalem getroffen had een nieuw leven in een 
of ander buitenland: Egypte of elders in Noord-
Afrika, Syrië, Arabië, Klein-Azië. Het was het 
moment dat de Joodse diaspora begon: Joodse 
gemeenschappen die her en der in de wereld als 
minderheden leven. 

Wie wél in ballingschap naar Babylonië gingen, 
waren de hogere sociale klassen van Jeruzalem: de 
koning en edelen, bestuurders, grootgrondbezitters 
en priesters van de Tempel, en ook een grote groep 
ambachtslieden en handelaren. Een deel van hen 
ging het niet slecht in hun ballingsoord. Ze konden 
als nieuwe ingezetenen van de grote stad Babylon 
weer een eigen leven van betrekkelijke welstand 
opbouwen. Maar niet iedereen had evenveel geluk; 
de privileges die vroeger in eigen land golden, 
telden immers niet zomaar meer. Sommigen 
werden ingezet als dwangarbeiders, anderen 
vervielen in armoede. 

Degenen die in Babylonië de boot misten leidden 
een marginaal bestaan, genegeerd door hun 
fortuinlijker volksgenoten. Maar precies onder hen 
ging nooit de hoop verloren op een terugkeer naar 
Jeruzalem en naar het eigen land. Daarbij wilden ze 
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niet weer terug naar de oude situatie van voor de 
ballingschap, maar iets nieuws beginnen: een 
rechtvaardiger samenleving en vooral een 
gemeenschap die geleerd had van haar vroegere 
fouten. 

Die plannen vielen niet bij iedereen in goede aarde, 
noch bij Babyloniërs, noch bij hun beter gesitueerde 
broeders en zusters. Dat maakte hun positie niet 
gemakkelijker. 

In het lied van de dienstknecht komen verschillende 
personages voor. Wie het meest de aandacht trekt, 
is de dienstknecht. Achter dat beeld gaat die laatste 
groep van verarmde Joden schuil. Dan is er ook nog 
een groep die met 'wij' aangeduid wordt. Dat zijn 
alle overige Joden: die het goed gaat in Babylonië, 
die in andere landen in de diaspora leven en die in 
Jeruzalem zijn achtergebleven. Zij zijn de eigenlijke 
hoofdpersonen van het lied, want met hen gebeurt 
iets verrassends. Van hun eigen arme volksgenoten, 
voor wie ze eigenlijk nooit veel aandacht hebben, 
kunnen ze eensklaps hun ogen niet meer afhouden: 
het is de wereld omgekeerd. Precies zij, die zich 
nooit goed hadden kunnen aanpassen en 
bovendien met rare plannen over terugkeer 
rondlopen, blijken het meest vertrouwd te zijn met 
de ENE, de God van Israël. Op raadselachtige wijze 
blijken zij een grote helderheid te bezitten als het 
gaat om wat vrijheid is, gemeenschap, gerechtig-
heid en wat de kracht is om weer op te staan als je 
door het leven geslagen bent. Beter dan wie ook 
laten ze zien dat de verandering en bekering die we 
nodig hebben, ontstaat in de ervaring van 
acceptatie van ons ongeluk en onze nederlaag. Hier 
is God de grond onder onze voeten, zodat we weer 
kunnen opstaan. 

Wij christenen zien in de lijdende dienstknecht 
Jezus weerspiegeld, en met recht, want hij maakte 
hetzelfde mee als de arme Joden van Babylon, hij 
ging als het ware in hun voetspoor. En net als zij 
maakte hij duidelijk dat God degenen die verloren 
lijken nooit in de steek laat, ons altijd weer oproept 
om op te staan en zonder enige voorwaarde van 
ons houdt. 

Marc van der Post 

 

MVR-estafette: Rita van Doesum-
Karsten 

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. 

 

Naam: Rita Karsten 
Leeftijd: 54 jaar 
Geboren: te Schoonebeek (bekend van olie- en Ja-
knikkers), op de boerderij van mijn opa en oma. 
Verliefd, verloofd, getrouwd: Bijna 30 jaar 
getrouwd met Adri van Doesum. We hebben 3 
zoons. Tim (27) en Mark (23) wonen in Enschede, 
Daan (25) woont nog thuis. 
Hobby’s: Yoga, wandelen, lezen, zingen, breien en 
planten in huis, tuin en natuur. 
Opleiding: Plantenveredeling aan (toen nog) de 
Landbouw Hogeschool in Wageningen 
Huidige beroep: Ik doe veel vrijwilligerswerk en 
daarnaast probeer ik thuis de zaken op rolletjes te 
laten lopen. Ook lunchen er bijna dagelijks een zes-
tal basisschoolkinderen bij mij aan tafel, voor wie ik 
oppasmoeder mag zijn; ik ken ze al vanaf baby. Er 
hebben door de jaren heen al heel wat kinderen 
aan onze tafel van tosti’s genoten. Met een aantal 
van hen en/of hun ouders heb ik nog steeds 
contact, heel leuk. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? 
Ik voel me zeer betrokken bij het wel en wee van 
onze geloofsgemeenschap MVR. Deze band wordt 
zeker versterkt door het vrijwilligerswerk dat ik doe 
binnen de geloofsgemeenschap (zie verderop). Het 
voorbereiden van en het zingen en lezen tijdens 
vieringen met ons koor Arsis zorgen ervoor dat ik 
regelmatig stil sta bij het feit dat er méér is in het 
leven dan de waan van de dag. Het is elke keer weer 
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spannend om te ontdekken wat God ons te 
vertellen heeft en of/hoe ik me daardoor kan laten 
raken. Het bijwonen van vieringen met andere 
koren is op een andere manier fijn, ik heb dan meer 
gelegenheid te luisteren en tot rust te komen. Arsis 
is een soort tweede familie geworden. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? 
Ik ben opgegroeid in een gereformeerd gezin. 
Tijdens catechisaties in mijn middelbareschooltijd 
leerde ik dat met de katholieke kerk, zoals die 
wordt genoemd in de geloofsbelijdenis, de 
algemeen christelijke kerk wordt bedoeld, waarvan 
wij allemaal deel uitmaken; of we nu protestant zijn 
of Rooms-Katholiek. Daarom voel ik mij óók thuis in 
de Rooms-Katholieke kerk. Het mooie van de 
Rooms-Katholieke kerk is dat het een wereldkerk is, 
met veel rituelen; het draait er niet alleen om ‘het 
woord’. Ik ben bij de MVR-geloofsgemeenschap 
betrokken geraakt toen mijn kinderen Eerste 
Communie gingen doen; Ben Piepers benadrukte 
tijdens de ouderbijeenkomsten dat je ook als 
protestant welkom bent en je steentje kunt 
bijdragen in deze gemeenschap. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom?  
Ik ben lang lid geweest van de werkgroep gezins-
viering. Toen onze jongste zoon naar de middelbare 
school ging, ben ik gaan zingen bij Arsis. Inmiddels 
heb ik ook acht jaar als secretaris deel uitgemaakt 
van de locatieraad, ben lid geweest van de 
werkgroep MVR-Toekomst, maak samen met Truus 
Appelman de vieringenroosters voor onze geloofs-
gemeenschap en ben per 1 januari 2018 begonnen 
als notulist van de pastoraatsgroep. Daarnaast ben 
ik net als Arno lid van de PR-groep. Het is fijn om 
mee te helpen onze geloofsgemeenschap actief en 
vitaal te houden! 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? 
Ik ben erg benieuwd naar hoe het er in de 
pastoraatsgroep aan toe gaat. Ik heb al gemerkt dat 
de focus daar vooral ligt op aandacht voor de 
medemens. Bij de locatieraad, waar ik eerder lid 
van was, gaat het vooral om het goed laten 
functioneren van onze geloofsgemeenschap, ook in 
parochieverband. 

Mooie MVR-herinnering:  
Ik bewaar goede herinneringen aan de ‘MVR draait 
door-avond’, waarop het verslag van de werkgroep 
MVR-Toekomst werd gepresenteerd. Willem van 
Wingerden slaagde er als onze eigen ‘Matthijs van 
Nieuwkerk’ in om vele vrijwilligers aan het woord te 
laten, Arsis zorgde voor de muzikale intermezzo’s 
en het geheel werd ook nog eens mooi visueel 
ondersteund; er kwamen vele aspecten van 
‘geloofsgemeenschap zijn’ samen. Het was mooi om 
hieraan mee te mogen werken! 

Verder actief met:  
Al sinds mijn kinderen op de St. Alexanderschool 
zaten, ben ik lid van de werkgroep Identiteit. Met 
een viertal teamleden en ouders en pastor Hans 
Lucassen brengen we kinderen in contact met 
‘geloven’; iets wat ook op de katholieke basisschool 
niet meer vanzelfsprekend is. Eens in de drie jaar 
staat de school – door een schoolbreed project – stil 
bij de verschillende geloven. Daarnaast organiseren 
we ook Advent- en Paasvieringen op school en één 
keer per jaar de school-gezinsviering in onze kerk, 
meestal in november. 

Stokje gaat door naar: Theo Jetten 

Want: Theo is de nieuwe secretaris van de 
locatieraad. Ik ben erg benieuwd naar zijn 
achtergrond en naar wat hij over zijn werk heeft te 
vertellen. 

 

 
 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pasen) tot zondag 11 maart; 
voor TitusBreed tot woensdag 7 maart 
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), 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

 Theo Jetten (secretaris), 
0318 784 287, theo.jetten@telfort.nl 

 Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), 
0318 417 237, Gjj.Bolscher@gmail.com 

 Marieke Kok-Willemsen, 0318 417 088, 
mariekekokwillemsen@gmail.com 

 Marianne Thie (liturgie), 
0318 414 558, majthie-koomen@hotmail.com 

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 

 Rita van Doesum-Karsten, (notulen) 
ritakarsten@chello.nl 

Commissie van financiën en beheer 
Gerard Bolscher, 0318 417 237 
Technische Dienst 
Herman van de Akker, tel.0318 415 137 
Ledenadministratie 
Klaas van der Meulen, 
Korenlaan 32A, tel. 0318 430 455 
Parochiewacht 
ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Torenzaal, 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: Matty Huls, matty@living-voice.nl 

 Dameskoor: Nardie Breteler-klein Breteler 
Grintweg 303, tel. 0317 415 588 

 Schola cantorum: Klaas Postma, 
Selterskampweg 23, tel. 0318 415 813 

 Laudenkoor: Truus Appelman-Komen, 
Vossenweg 57, 0318 414 943 

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:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:theo.jetten@telfort.nl
mailto:Gjj.Bolscher@gmail.com
mailto:mariekekokwillemsen@gmail.com
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:kroes42@planet.nl
mailto:gilles.ampt@hccnet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:jose@verbelco.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:matty@living-voice.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 

Smit & Moormann, notarissen 

Meubel & Interieur restyle 

Bouwbedrijf Van Grootheest 

Albert Heijn Bennekom 

Wijnhuis Bennekom 

Roelofs b.v. 

eye wish opticiens Bennekom 

Herinneringshuys 't Hoge Heem 

Seasons Dameskleding Bennekom 

Van Wonderen –shoes and stuff 

Kapsalon Marage 

Geels woonwarenhuis 

Café de Rechter Bennekom 

Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Diergaardeadvies-Bennekom 

raaknederland - Bennekom 

kasteelhoekelum 

boerderijhoekelum 

kwalitaria /bennekom 

Bax & van Beek assurantie-advies buro 

garage bennekom autobedrijf 

geniet-bennekom 

 

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.smitmoormann.nl/
http://meubelrestyle.nl/
http://grootheest.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.roelofsede.nl/
https://www.eyewish.nl/opticien/bennekom-dorpsstraat
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.eencafe.nl/bennekom/de-rechter-caf%C3%A9
http://www.zandschulp.nl/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://www.kasteelhoekelum.nl/
http://www.hoekelum.nl/
http://www.kwalitaria.nl/bennekom
https://www.baxenvanbeek.nl/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
https://www.geniet-bennekom.nl/

