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NIEUW  BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
62ste jaargang mei 2018 

 

 ____________________________ OP ONTDEKKINGSTOCHT _____________________________ 

 

De mens maakt reizen om zich te verbazen, 

over de hoogte van de bergen, 

de geweldige golven van de zee, 

de lange loop van de rivieren, 

de uitgestrektheid van de oceaan, 

de eeuwige kringloop van de sterren. 

Aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij. 
       Augustinus 

 

Af en toe is het goed stil te staan bij jezelf, het raadsel of mysterie dat jezelf bent. Bij de 

vraag naar het geheim van je “er-zijn” begint alle spiritualiteit. Een mogelijkheid om met die 

vraag om te gaan is inkeren in jezelf. Misschien is die reis op een andere manier spannend dan 

reizen over de wereld, want het gaat om de reis naar binnen: wat raakt me, wat inspireert mij, 

waarvoor leef ik? waar vind ik rust en zin in mijn leven? wie is God voor mij? wie ben ik voor 

God? 

 

Persoonlijk vind ik dat een boeiende reis…niet altijd gemakkelijk, want er zijn geen directe 

antwoorden of vaste zekerheden, wel bakens, heilige woorden, mooie beelden, die me helpen. 

Het meest leer je over die innerlijke reis, wanneer je met anderen jouw ervaringen deelt en 

ook leert van de zienswijze en beleving van de ander.  

Maar dat gebeurt nooit zomaar. Je moet er wel werk van willen maken. Er voor gaan zitten, 

tijd nemen, stil worden….  

 

Die reis kun je op verschillende manieren maken: alleen, in stilte, een stukje lezen en 

overwegen, in de natuur wandelen, meditatief bij je leven… met anderen in gesprek, samen 

naar een film en daarover doorpraten, op pelgrimstocht, yoga, enz.  

 

Zelf heb ik het meest geleerd over mezelf, mijn spiritualiteit, door met anderen een verhaal 

uit de bijbel te lezen of te kijken naar een kunstwerk of film. En dan niet snel proberen te 

verklaren wat het precies betekent, maar stil staan bij vragen als: wat roept het verhaal op, 

wat doen de beelden met me, wat zegt het mij over God, over de zin van leven?   

Dan wordt een bijeenkomst rond bijbel of kunst een ontdekkingstocht, die je ziel voedt en 

gaande houdt.  

 

Ben Piepers 
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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 19 mei t/m 24 juni 
in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

zondag 20 mei, Pinksteren 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Feniks en gemengd koor 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Week v/d Nederlandse missionaris 
intenties: Paul Nooij 

zondag 27 mei, Heilige Drie-eenheid 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Kindervluchtelingen 
intenties: Paul Nooij 

zondag 3 juni, Sacramentsdag 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola  
voorganger: pater Kees Vlaming 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ISOFA (schuldhulpverlening 

Wageningen) 

zondag 10 juni, 10de zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorgangers: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: EPAFRAS  

zondag 17 juni, 11de zondag d/h jaar 
10.00 uur: Taizéviering m.m.v. gelegenheidskoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Zonnebloem Bennekom 

zondag 24 juni, 12de zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorgangers: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Leger des Heils 

Bloemetje van Arsis. Bij iedere viering waarin 
Arsis zingt, is er een bloemetje voor iemand die 
onze aandacht nodig heeft. U kunt zelf iemand 
aandragen door vóór de viering de naam van 
deze persoon op een briefje te schrijven en dit in 
het mandje bij het intentieboek te deponeren. 
Het is fijn als u het bloemetje zelf gaat brengen! 
De andere briefjes met namen gaan naar de 
pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

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. 
mei 13 10.00u v. Lammeren 0318 415 479 
 27  10.00u Meijs 0318 4 18 273 
jun 10 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
 24 10.00u Kroes 0318 418 002 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
mei 13 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
 27  10.00u De Vocht 0318 413 088 
jun 10 10.00u De Groot 0318 417 355 
 24 10.00u Breteler 0317 415 588 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
mei 13 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
 27  10.00u Baks 0318 418 686 
jun 10 10.00u Schlepers 0318 416 304 
 24 10.00u Meijs 0318 4 18 273 

Mededelingen 
Verhuisd 
- Lucy van Oyen, van Hof van St Pieter 135 naar 

Herbergier, kamer 16, Diamantstraat 7, 6713TL 
Ede. 

Overleden 
- Lies Verdiesen, 89 jaar, overleden op 14 maart 

2018. 
- Paul Nooij, 73 jaar, overleden op 25 april 2018. 

  

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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In Memoriam Lies Verdiesen 
Ik heb die vrouw gekend. Nooit zal ik moeder 
vergeten. Een indrukwekkend eind van de lezing uit 
de spreuken van Salome 31, vers 10-31, uitge-
sproken door haar zoon Frans. Die vrouw uit de 
lezing krijgt een naam. Mijn moeder, onze moeder. 
Een trotse sterke vrouw. 

Lies Verdiesen-Reusel is geboren op 25 december 
1928 als 3e kind in een gezin met 9 kinderen. In 
1954 trouwde ze met Jan Verdiesen. De opvoeding 
van het grote gezin was een hele zorg. Vanwege het 
werk van haar man ging het gezin wonen in 
Bennekom. Dat was, familiemens als ze was, erg 
moeilijk voor haar, haar eigen familie te missen. Zij 
was de drijvende kracht binnen het gezin. Ze was 
zorgzaam en hield van een opgeruimd huis. Ieder 
kind had zijn eigen taak binnen het huishouden. 
Samen met haar man zorgde ze voor de kinderen. 
Maar wat zij belangrijk vonden was dat ieder kind 
met zijn/haar kwaliteiten een opleiding zou gaan 
kiezen die ze graag wilden. 

Naast het opvoeden van de kinderen hebben ze 
samen gelukkig geleerd van de vrijheid te genieten. 
Vakantiereizen met name de KRO reizen. Vele 
fotoboeken zijn daar getuige van. 

In de eerste lezing uit 1 Korinthe 13, vers 1-13, was 
het woord liefde vele malen te horen. Als je iets 
met liefde doet dan geeft dat een goed gevoel. Dat 
voorbeeld heeft moeder gegeven. Na het overlijden 
van jullie vader werd het leven aan de Wildekamp 
steeds moeilijker. De laatste 6 jaar van haar leven 
werd ze liefdevol verzorgd in Careyn-Groenhoven in 
Utrecht. Lies was vriendelijk en wist warmte uit te 
stralen door haar gulle lach. Op 14 maart 2018 is ze 
daar op 89 jarige leeftijd overleden. Mag Lies nu 
verenigd zijn met haar man en in vrede rusten. 

In Memoriam Paul Nooij 
Op woensdag 25 april 2018 is overleden Paulus 
Franciscus Christoffel, Paul, Nooij. Hij is 73 jaar 
geworden. In Heemstede groeide hij op in een gezin 
van 3 broers en 4 zussen. Eigenzinnig, onderweg en 
tot het laatst met zijn humor hebben zijn kinderen 
Paul omschreven op de rouwkaart. De kinderen 
typeerden hem als een sportieve vader die veel 
ondernam met zijn kinderen en hij was een 
grappige vader die zijn momenten nodig had om 
alleen te zijn. 

Hij heeft gewerkt op het Nizo, maar daarnaast was 
hij actief op vele terreinen, o.a. in het bestuur van 
de or en mr op de school van zijn kinderen, Plien, 
Wouter en Suzanne. De scouting, waarin hij als kind 

al actief was in Heemstede, heeft hij in Bennekom 
als secretaris/penningmeester gesteund. De laatste 
20 jaar van zijn leven is getekend door de ziekte van 
Parkinson. De laatste 7 jaar van zijn leven heeft hij 
gewoond op de Hendrick van Poelwijklaan. Daar 
ontving hij een goede verzorging; 3x in de week ging 
hij naar O.N.O. voor therapie. De kinderen waren 
heel blij met de vaste vrijwilligers die iedere week 
kwamen, bijv. om met hem te gaan fietsen. Voor 
zijn kleinkinderen, Mats, Lev en Siem was hij de opa 
waar je mee kon schaken. 

In de afscheidsplechtigheid op de natuurbegraaf-
plaats Heidepol op maandag 30 april hebben we 
afscheid van hem genomen, gezongen, gebeden en 
geluisterd naar herinneringen aan het leven van 
Paul en de lezing van Prediker “alles heeft zijn tijd” 
die zeer toepasselijk was op het leven van Paul. We 
hebben hem te ruste gelegd op een mooie plaats op 
de natuurbegraafplaats. Dat hij nu mag rusten in 
vrede. 

Inspirerende Parochievergadering 
De open parochievergadering op 24 april in de 
Maria Virgo Regina kerk te Bennekom werd door de 
voorzitter van de locatieraad, Peter Wijngaard, 
geopend met een gebed. Hij refereerde aan de 
levende geloofsgemeenschap in Bennekom; er zijn 
immers twee nieuwe groepen bijgekomen: de PR 
groep en “On the road”. Daarna heette hij Ad de 
Keyzer welkom die een lezing zou gaan geven over 
de spiritualiteit van de liturgie. Ruim 40 
parochianen waren aanwezig. 
“On the road” 
Suzanne de Bruijn en René Wijngaard hielden een 
inspirerend betoog over de jongerengroep ‘On the 
Road’. Deze groep is nu bijna een jaar actief en 
organiseert bijna elke maand een aantrekkelijke 
activiteit voor jongeren. Het begon natuurlijk met 
een startfeest: Choco-Fun. Andere thema’s waren: ‘I 
love music’, ‘Hope’, ‘A wise man once said nothing’, 
‘De Hemelse helpdesk is altijd te bereiken’ en 
‘Jesus, what the FAQ!’. Pastoor Henri ten Have was 
ook bij één van deze bijeenkomsten aanwezig. 
2 juni gaan de jongeren samen met andere 
jongerengroepen een nacht slapen in een 
kartonnen doos in het kader van “Nacht zonder 
dak”. 
De PR groep 
De PR groep is ruim een half jaar aan de slag en is 
ontstaan na aanbeveling van de werkgroep MVR 
toekomst. Een van de doelstellingen is het vertellen 
van de mooie verhalen over ons geloof bijvoorbeeld 
over de contacten met God in het dagelijkse leven 
of bij het doen van vrijwilligerswerk voor de 
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geloofsgemeenschap. De PR groep wil op zoek gaan 
naar die verhalen en die doorgeven via de 
bestaande communicatiekanalen, zoals website, 
NieuwSBlad, TitusBreed. De werkgroep krijgt advies 
van een communicatiebureau; de gemeente Ede 
heeft daar een subsidiepotje voor. 
Spiritualiteit van de liturgie 
Ad de Keyzer gaf een boeiende 
lezing over de spiritualiteit van 
de liturgie. Ad was tot aan zijn 
pensioen werkzaam bij het 
Titus Brandsma Instituut in 
Nijmegen. De kern van de 
lezing was dat de liturgie in 
feite een ritueel is, met een 
begin en een eind. Een goede 
deelname aan een liturgie vraagt om volledige 
onbevangenheid, dan kun je spiritualiteit ervaren. 
Maar wat is spiritualiteit? Ad gaf als voorbeeld dat 
je in een lezing spiritualiteit kunt ervaren wanneer 
je God hoort praten in plaats van de lector. 

Tot slot konden er vragen worden gesteld aan de 
locatieraad en sloot Peter Wijngaard de avond. Er 
kon worden nagepraat onder het genot van wijn en 
fris. 

Hans Wilmink 

De Spiritualiteit van de Liturgie 
‘Spiritualiteit is lastig om te beschrijven, wat is 
spiritualiteit? Ja, ik ben er al meer dan 20 jaar mee 
bezig en kan het nog steeds niet goed onder 
woorden brengen. In dit woord zit spiritus, geest, 
vlam, vuur. Het is als wind. Je ziet het niet. Maar je 
kan wel ziet wat voor schade wind kan aanrichten. 
Of neem de piano of het orgel die hier staan. 
Gewone instrumenten, die niks doen. Maar zodra je 
een toets aanraakt, gaat een snaar trillen. Zo is het 
ook met spiritualiteit’, aldus Ad de Keyzer, die op 24 
april in onze kerk een zeer boeiende lezing gaf over 
de spiritualiteit van de liturgie . 

Ad de Keyzer was werkzaam bij het Titus Brandsma 
Instituut in Nijmegen. Sinds twee weken is hij met 
pensioen. Na zijn gymnasium opleiding studeerde 
Ad theologie in Utrecht en in het bijzonder 
liturgiewetenschappen. In 1999 promoveerde hij op 
het proefschrift: Om voor Gods gelaat te staan. Een 
Expositio Missae. 

De liturgie is een ritueel. Het heeft een begin en een 
eind. In ritueel zit het woord ‘ritus’ of ‘rite’, laten 
gaan. Een liturgie gaat en dat moet je durven te 
laten gaan. De valkuil is dat je teveel controle wilt 
hebben over de liturgie. Laten wij de lezing in een 
liturgie als voorbeeld nemen. Met welke ‘bril’ kijk je 

naar zo’n lezing? Heb je een ‘kerkjuridische bril’ op, 
dan zul je wellicht denken: “Een vrouw doet de 
Evangelie-lezing! Nee dat kan niet, dat moet een 
priester zijn”. Heb je ‘leraar-bril’ op dan zal je 
misschien kijken naar de houding en toon van de 
lector. Maar met een ‘liturgische bril’ op gaat het 
erom dat de rite van de lezing wordt voltrokken 
doordat wij horen! Wie hoor ik spreken: de lector, 
Jesaja of….God? 

De mens moet ontvankelijk worden. Doel van de 
rite van de lezing is dat je God hoort en niet de 
lector. En dat is heel moeilijk voor de lector. Hoe 
lees je? Je spreekt als God! Het werkt pas als wij 
horen wat God tegen ons zegt! 

In de liturgie is er geen geschiedenis en geen 
toekomst. Alleen het nu. De rite is dat God spreekt. 
Tijdens de rite van de communie eet je het lichaam 
van Christus. Je wordt wie je eet. Bij de communie 
worden wij een beetje Christus. Christus werkt in 
ons via de hostie die wij eten. 

De werking van liturgie is persoonlijk. Het resultaat 
is dat je tot inzicht komt. Bidden is net zoiets. 
Bidden is heel moeilijk. De tekst moet tot 
bewustzijn zijn komen. Spiritualiteit is het besef dat 
je een andere weg ingaat. Dag Hammarskjöld, de 
VN secretaris generaal die in 1961 omkwam bij een 
vliegtuigongeluk in Congo, schreef in zijn dagboek: 
ik kies niet de weg, de weg kiest mij. Zo gaat het 
ook met ons als wij in de Mis Jezus worden. 

In de liturgie zijn wij allemaal ontvangende mensen. 
De stem van God horen en ontvangen. Maria kon 
horen en ontvangen als geen ander, zo goed dat zij 
‘er zwanger van raakte’. 

In de jaren 50 was er een onderscheid tussen 
liturgie en devotie. Liturgie was wat de priester 
deed, devotie was wat de leken deden, zoals een 
processie, lof. Bij het tweede Vaticaans concilie 
werd dit onderscheid afgeschaft. In het klooster zijn 
er wel acht verschillende vieringen. Wij hebben in 
de kerk vooral de Eucharistie. Maar er zijn veel 
meer vormen dan je denkt. En ze zijn allemaal 
legitiem. De Eucharistie is misschien wel niet de 
beste vorm. Als vrouw heb je bij de Eucharistie pech 
dat je in een verkeerd lichaam zit en dat je daarom 
niet kan voorgaan, dat is niet goed. Je kan ook 
anders tegen een viering aankijken: je bent bijeen in 
een ruimte. Wij zijn allemaal broeders en zusters. 
Het gaat om Participatio Actuosa. Dit is dat het volk 
de mis viert, het volk van God is de celebrant. 
Petrus schrijft: wij zijn een priesterlijk volk. De 
gewijde priester is een rol. Hij doet met het volk 
mee. 
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Aan het einde van de lezing liet Ad ons oefenen met 
de tekst: Geroepen tot liefde, 1 Johannes 4, 7-12. 
Een tekst geschreven als een proza, dan als gedicht 
en tot slot als lied. Wij ervoeren hoe sterk 
verschillend de lading is die de tekst meekrijgt als je 
hem leest als proza of gedicht of zingt. 

Bennekom april 2018, Hans Wilmink, Rita Karsten 

Het was weer top !!!!!! 
Zaterdag 7 april is weer een bijzondere dag geweest 
voor onze MVR. Vroeg in de morgen werden we al 
gewekt door een heerlijk zonnetje, de eerste 
lentedag diende zich aan en de tuintjes 
schreeuwden om aandacht. Maar ………. er was ook 
de “DOE-DAG” voor onze 
kerk. Zouden er op deze 
prachtige dag voldoende 
mensen zijn om te helpen 
de kerk schoon te krijgen? 
Bij aankomst in de kerk 
werden we ook dit jaar 
weer verrast door een 
traktatie bij de koffie, 
gebakken door een 
parochiaan. Tussen 9.00 – 
9.30 uur verzamelden de 
mensen zich (30 in 
aantal!!!). Bij de 
koffie/thee met wat 
lekkers werden de 
groepjes ingedeeld en daarna natuurlijk aan de slag. 
Deze keer was er ook versterking vanuit de 
“Tuinclub” en de “Technische Dienst”, sterke 
mannen die niet bang waren om in de hoogte 
(koepel en ramen) te werken. Ook de 
schrobmachine werd door de mannen handig 
gebruikt. Met z’n allen werd de kerk flink onder 
handen genomen, de koorzolder, de kerkbanken, 
poetsen van de kandelaars, het liturgisch centrum, 
het orgel, Mariakapel, sacristie, ramen binnen en 
buiten, etc., etc., etc.; daarbij klonk vrolijke muziek 
door de kerk (arbeidsvitaminen) Het was weer 
super gezellig met elkaar, jong en oud, ook vanuit 
onze jongerengroep “ON THE ROAD” was een 
afvaardiging. Er waren 3 dames die perfect voor de 
culinaire genoegens zorgden, een drankje voor 
tussendoor en om 12.00 uur met de verzorging van 
een heerlijke lunch met daarbij 2 soorten soep 
(gekookt door 2 parochianen) fantastisch!!! Om 
14.00 uur was alles klaar en iedereen weer op weg 
naar huis. Lieve, lieve mensen, dank voor jullie inzet 
en gezelligheid deze dag, hopend volgende “DOE-
DAG” elkaar weer te ontmoeten. En warme groet, 
ook namens Truus en Riet, Pieter Boers. 

Collecte opbrengsten 1e kwartaal 2018 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de 
collecteopbrengsten over het eerste kwartaal van 
2018, met vergelijkende cijfers over 2017. De eerste 
collecte is altijd bestemd voor de eigen parochie. De 
tweede collecte is volledig bestemd voor het 
genoemde goede doel. Voorwaarde is wel dat de 
organisaties voor het goede doel een ANBI-
registratie van de belasting heeft (ANBI = Algemeen 
Nut Beogende Instelling). 

1e collecte: 

2018  2017  

7-jan € 100.97 1-jan 73.97 

14-jan € 107.25 8-jan 98.34 

21-jan *) 15-jan *) 

28-jan € 102.36 22-jan 157.47 

4-feb € 102.80 29-jan Tituszondag 

11-feb € 65.61 5-feb 123.80 

18-feb € 81.26 12-feb 93.40 

25-feb € 93.45 19-feb 104.33 

4-mrt € 70.21 26-feb 166.03 

11-mrt € 101.80 5-mrt 113.96 

18-mrt € 131.90 12-mrt 124.60 

25-mrt € 101.61 19-mrt 101.00 

31-mrt € 220.98 26-mrt 81.30 

totaal: € 1,280.20 totaal: € 1,238.20 

*) oecumenische viering Brinkstraatkerk 

De collecteopbrengsten over het eerste kwartaal 
van 2018 zijn nagenoeg gelijk aan die van 2017. 
Opgemerkt moet wel worden dat er in 2018 één 
zondag meer gecollecteerd is en dat de collecte van 
31 maart de collecte in de Paaswake betreft. De 
€ 42 euro meeropbrengst valt dus eigenlijk wat 
tegen. 

2e collecte: tbv. goede doelen 

2018  doel: 

7-jan € 124.55 Cordaid Memisa 

14-jan € 260.31 Caritas 

21-jan € - Brinkstraatkerk 

28-jan € 158.16 Melania 

4-feb € 112.63 Willemshoeve 

11-feb € 98.55 MOV Bennekom 

18-feb € 81.31 Caritas 

25-feb € 222.07 Vastenactie 

4-mrt € 240.05 Oekraïne 

11-mrt € 134.30 Artsen zonder grenzen 

18-mrt € 139.27 Caritas 

25-mrt € 178.06 Voedselbank Ede 

31-mrt € 250.14 Cordaid 

totaal: € 1,999.40  
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Deze opbrengsten zijn dus duidelijk hoger dan voor 
onze eigen parochie. Hierbij zijn niet de 
vergelijkende cijfers over 2017 gegeven omdat de 
doelen waarvoor gegeven is jaarlijks verschillend 
zijn. De trend is wel dat de 2e collecte in de regel 
meer opbrengt dan de eerste. 

Dit kwartaal zijn de 2e collectes bestemd voor: 

1-apr Inloophuis Oase Oosterbeek 

8-apr Caritas 

15-apr Nacht zonder Dak 

22-apr Roepingenzondag (Bisdom collecte) 

29-apr 
Titus zondag, geen collecte in 

Bennekom 

6-mei Manege zonder Drempels 

13-mei Caritas 

20-mei Week vd Nederlandse Missionaris 

27-mei 
navragen (suggestie Kinder 

vluchtelingen) 

3-jun 
ISOFA (schuldhulpverlening 

Wageningen) 

10-jun Caritas 

17-jun Zonnebloem Bennekom 

24-jun Leger des Heils 

Wij bevelen deze collectes van harte bij u aan. 
Locatieraad, Gerard Bolscher, 

gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Vooraankondiging Vrijwilligersmiddag 
zondag 24 juni! 

Beste parochianen, 
Dit is alvast de vooraankondiging: zet de datum nu 
al in uw agenda! Op zondag 24 juni is het weer 
zover: een gezellige middag voor alle vrijwilligers 
die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor 
onze parochie. Naast de uitreiking van de zeer 
gewilde oorkonde voor de ‘vrijwilliger van het jaar’ 
is er een gezellig samenzijn onder het genot van een 
hapje en een drankje. Dit jaar zal het thema: 
‘Spaanse Tapas’ zijn. 

Graag nodigen wij u van harte uit voor deze middag 
van 15.00-17.00 uur. En....om alvast na te denken 
over iets lekkers om mee te nemen. Denk daarbij 
aan olijven, Spaanse worst en kaas, stokbrood en 
we staan natuurlijk open voor andere Spaanse 
hapjes. Er komen t.z.t. intekenlijsten voor de tapas-
hapjes te hangen bij de ingang van de kerk. 
Tot dan, namens de lokatieraad, 

Gracias, Marieke Kok 

Leerhuis Bennekom 2018 – 2019 
“Het Leerhuis” startte al weer 18 jaar geleden op 
eigen initiatief van een aantal deelnemers aan 
toerustingcursussen. Sinds 2004-05 worden de 
avonden begeleid door John Rademakers, liturgist, 
betrokken bij Bijbel en liturgie. Als vrijwilliger is 
John seniorenpastor in de Maria Magdalena-
parochie (Over Betuwe). 

Dit jaar is gekozen voor het onderwerp “Eindelijk 
thuis” van Henri Nouwen. Zijn boek is een bezinning 
op de betekenis van het Schilderij van Rembrandt: 
De terugkeer van de verloren zoon. Henri Nouwen 
luistert niet alleen naar de parabel uit het Lucas-
evangelie maar beschrijft indringend hoe 
Rembrandt ons leert kijken, mede vanuit zijn eigen 
levenservaring, naar de teruggekeerde zoon, maar 
ook naar zijn broer en heel bijzonder naar de vader 
zelf. “Eindelijk thuis” is het boek dat Hillary Clinton 
vaak herlas in de lastige periodes in haar leven.  

Henri Nouwen staat stil bij de vraag in hoeverre wij 
ons kunnen identificeren met de levenshouding van 
de afgebeelde personen: de beide zonen en de 
vader zelf. Wat roept dat op als we dan naar ons 
zelf kijken? Gaan wij dan zelf op een nieuwe wijze in 
het leven staan? Misschien met meer oog voor 
kwetsbare mensen die we ook vaak zelf zijn. In de 
loop van 6 avonden willen we dit in een onderling 
gesprek concreet maken. 

Henri Nouwen: Eindelijk thuis, gedachten bij 
Rembrandts 'de terugkeer van de verloren zoon’. 
Uitgever: Terra - Lannoo Uitgeverij, 160 pagina’s, 
ISBN 9789020999792 (via Bol.com € 14,99) 

Leiding: John Rademakers 
Data: 2018 maandag 17 september, 

 maandag 15 oktober, 
 maandag 12 november, 
 maandag 10 december; 

 2019 maandag 14 januari en 
 maandag 11 februari. 

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

Regina in Bennekom 
Contactpersoon: Riet Kroes, Commandeursweg 42-

A, 6721 TZ, 0318 418 002, 
kroes42@planet.nl. 

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

mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:kroes42@planet.nl
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27 november 2018; noteer die datum 
alvast! 
De werkgroep “Laatste dinsdag in november” 
organiseert op die dag voor de achtste keer haar 
jaarlijkse bijeenkomst gewijd aan het voort-
bestaan van de lokale geloofsgemeenschap. 
Onder een nader aan te kondigen titel zal Prof. 
Dr. Josef Wissink, theoloog – van 1999 tot 2012 
hoogleraar praktische theologie aan de 
Universiteit van Tilburg – en priester, zijn licht 
over dit onderwerp laten schijnen. 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Maria 
Virgo Reginakerk te Bennekom en is bedoeld 
voor alle parochianen van de Zalige Titus 
Brandsmaparochie en andere belangstellenden. 
Let op de nadere aankondigingen. 
Namens de “Werkgroep Laatste Dinsdag van 
November”, 

Timo Harmsen 

 

Niet alleen hoeven eten 
Riet opent de gezamenlijke maaltijd van het Heilig 
Boontje op zondag 29 april. Wij zitten met ons allen 
in groepjes van acht. Riet vraagt om elkaars handen 
vast te houden, als teken van verbondenheid, 
verbondenheid met elkaar, en verbondenheid met 
datgene wat de aarde ons gegeven heeft. 

Dan gaat de FairTrade wijn rond. Ja, eerst een 
eurootje in het potje doen, en dan het glas heffen. 
De eerste gang wordt geserveerd. Het menu 
vandaag is paprikasoep of pastinaaksoep, dan kip 
Marbella en Kip Madras met rijst en gekookte 
aardappelkrieltjes, met verse salade, en dan diverse 
toetjes, waaronder een rabarbertaart. En natuurlijk 
koffie en thee na. 

Mien Verkerk verheugt zich op het eten. Elke week 
komt zij naar de kerk. Dat is al vanaf het begin dat 
zij hier woont. Nog nooit heeft zij een zondag 
overgeslagen. ‘Ja, het ik vind het zo fijn om naar de 
kerk te gaan. De mensen, de sfeer in de kerk, de 
viering. Ik ga er altijd met een goed gevoel weer 
weg. Het voelt voor mij ook wel als een zonde als ik 
een keer niet ga. En dan nu gezamenlijk eten. Zij 
koken toch zo goed en het is zo 
lekker. Anders moet ik alleen 
eten en dit is veel fijner. Door de 
week heb ik alleen oude mensen 
om mij heen. Mijn dochters 
komen vaak bij mij op bezoek. 
En de anderen praten er dan 
over dat ik zoveel bezoek 

ontvang. Ooh, en die toetjes! Wie heeft die 
gemaakt? Die zijn toch wel zo lekker!’ 

Jan Jeuken is in zijn element. Hij praat honderduit 
met Bram Kroes. Eerst gaat het over voetbal. VV 
Bennekom, is niet meer wat het geweest is. Fortuna 
Sittard, die gisteren gepromoveerd is naar de 
eredivisie. Zijn vrijwilligerswerk bij VV Bennekom. 
En dan komen de verhalen over de grote vaart. De 
Holland Amerika Lijn, de havens aan de oostkant 
van de VS, en aan de westkant. ‘Die zijn veel 
mooier. Het warme klimaat, en dan vooral de haven 
van Vancouver. Maar het mooiste was toch wel de 
haven van Havanna: dicht bij het centrum van de 
stad, met de café’s en het vertier er omheen.’ Jan is 
blij dat hij niet hoeft te koken. ‘Op zondag houd ik 
het sowieso heel simpel, hier en daar wat potjes 
opwarmen. Maar dit is hier heel lekker en fijn om 
niet alleen hoeven te eten.’ 

En zo gaat het verder. Er heerst een ontspannen 
sfeer. Er wordt gelachen, gepraat en natuurlijk flink 
gegeten. Alles gaat op. Zelfs het laatste toetje en er 
was veel toetje. Dan koffie en thee met heerlijke 
pure chocolaboontjes. 

Hans Wilmink 

Samen de maaltijd delen 
Omdat de volgende '5e zondag' midden in de 
vakantie valt, hebben we besloten om zondag 1 juli 
weer een gezamenlijke maaltijd te organiseren. U 
bent dan om 17.00u van harte welkom om samen 
te genieten van een heerlijke maaltijd bereid door 
Kookgroep Het Heilige Boontje. Het menu zal 
natuurlijk zomers zijn, met een voorafje, lekkere 
hapjes en salades en – bij goed weer – misschien 
zelfs een hapje van de BBQ. Ook het toetje zal 
natuurlijk niet ontbreken. 

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 27 juni bij Hermine (wilmink@planet.nl); 
het maximale aantal deelnemers is 36. Mocht u niet 
zo mobiel zijn – laat het ons weten, dan proberen 
wij vervoer te regelen. We zien u graag bij ons aan 
tafel! Voor meer informatie over dit initiatief: kijk 
ook eens op http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-
gemeenschap/werkgroepen/heilig-boontje/. 

Kledingbeurs 2018 
Ook dit jaar wil ik weer tweedehandskleding gaan 
verkopen. Dit kan alleen als u eens lekker door de 
kasten gaat en er mooie, schone en bruikbare 
kleding uithaalt! Echt winter is het nog niet 
geweest, maar de lente komt eraan en daarmee de 

mailto:wilmink@planet.nl
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/werkgroepen/heilig-boontje/
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/werkgroepen/heilig-boontje/


 

10 
 

opruimkriebels. Vanaf maart 2018 kunt u bij mij 
kleding inleveren: Janneke Postma, Selterskampweg 
23, Bennekom. En zoals altijd is de opbrengst 
bestemd voor de hoognodige verbouwing van onze 
koffie/vergader/keuken/toiletruimte. 

Terugblik ochtend Seniorenpastoraat 
Op donderdag 15 maart 2018 mochten wij weer 
ruim 40 senioren ontvangen in de Torenzaal van 
onze geloofsgemeenschap M.V.R. Ter verwelkoming 
stonden koffie en thee klaar en omdat we het 10e 
jaar ingaan vanaf het bestaan van het Senioren-
pastoraat (30 sept. 2008) werd er op soesjes 
getrakteerd. Het is altijd weer mooi om te zien hoe 
mensen elkaar hartelijk begroeten en laten blijken 
hoe ze naar dit samenzijn uitkijken. 

De heer Jan Heine was uitgenodigd om zijn lezing 
“Van Passie naar Pasen” te komen presenteren. 
Hoe kan het mooier midden in de veertigdagentijd! 
Via een beeldscherm liet Jan Heine ons kijken naar 
prachtige schilderijen, prenten en beeldhouw-

werken door de eeuwen heen. Beelden afgewisseld 
door serene, bijpassende muziek, waardoor het 
paasgebeuren tot leven werd gebracht. 

De brieven aan personen, geschreven door Jan 
Heine, sloegen een brug naar deze tijd door het 
stellen van vragen en zo mogelijk antwoorden. 
Kortom wij allen waren onder de indruk van deze 
mooie lezing/presentatie, waarbij herinneringen bij 
de aanwezigen naar boven kwamen over o.a. hoe 
Pasen vroeger werd beleefd en gevierd. 

Na afloop van deze bijzondere ochtend verhuisden 
we naar de parochiezaal waar weer een heerlijke 
lunch klaar stond, bestaande uit soep, koffie, thee, 
fris en boterhammen. Dit alles klaargemaakt door 
Guus Mosch, Agnes Gielink, Marian Hulsbosch en 
Marianne van Oostrum. 

Werkgroep seniorenpastoraat: Marian Bolscher, 
Leny Schlepers, Marianne Thie, Brigitte Kaptein 

 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandagmiddag 5 februari: Bij de creatieve 
middag waren 26 dames aanwezig. Er stonden 
wijnflessen (lege) klaar, aangekleed met een net 
jasje, onze opdracht voor vanmiddag. Alles lag weer 
keurig gereed en we begonnen enthousiast. 
Ondertussen werden we van ons natje en droogje 
voorzien door de dames van Wijk 4, wat ook erg 
belangrijk was, want handen en monden kunnen 
heel goed samen aan het werk zijn. We waren 
allemaal op tijd klaar en hebben genoten van deze 
gezellige middag met veel dank aan Toos, Lia, 
Marian (tekst Neeltje Nakken). 
Maandagavond 5 maart: er waren 32 mensen, 
waarvan 5 introducés bij de lezing over de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. 
Deze maatschappij bestaat al vanaf 1824. Wies Put 
had de tafels schattig versierd met tulpjes, dank 
wijk 6! En er stonden op de piano ook nog bosjes 

Trollius van Ans Strik. In de parochiezaal was het 
dan ook qua geur en kleur volop lente. De lezing 
werd gegeven door Adriaan Schipper, iemand met 
een toepasselijke naam en een vlotte spreker. Hij is 
sinds zijn vroege pensioen als landrot vrijwilliger 
voor de organisatie. Hij geeft o.a. lezingen, en heeft 
zelf nooit in een reddingboot op zee meegewerkt. 
Hij is ook al heel lang donateur, met een jaarlijkse 
bijdrage. Er zijn zo’n 95.000 donateurs op dit 
moment. Er zijn voor dit werk, voor de vrijwilligers, 
heel wat opleidingen en bijscholingen nodig. En je 
moet een bepaalde leeftijd hebben, tussen 18 en 
45, gezond en fit, om op zee mee te werken. De 
meest vrijwilligers werken dan ook gewoon bij een 
bedrijf, waar de leiding het goed vindt, dat deze 
ineens het werk uit hun handen laten vallen om 
reddingwerk te gaan doen. En de vrijwilliger dient 
redelijk dicht bij de kust te wonen/werken, want 
deze dient snel op de plaats van een van de 45 
reddingstations te kunnen zijn, ter hoogte van de 
plaats van de calamiteit. De heer Schipper begon 
met een spannende film: ”Branding, Brekers en 
Behoud”, speciaal gemaakt voor de KNRM. In die 
film zag je wat er op een ogenschijnlijk simpel 
zeiltochtje toch nog allemaal mis kon gaan door een 
toevallige opeenstapeling van ongelukjes en fouten. 
En hoe er daarna heel veel verschillende afdelingen 
van de reddingmaatschappij in actie komen om 
uiteindelijk de redding tot stand te brengen. De 
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KNMR werkt voor het grootste deel met 
vrijwilligers. De artsen worden bijv. wel voor hun 
werk betaald. De reddingmaatschappij heeft 24 
uurs bereikbaarheid. Sinds 40 jaar wordt de 
helikopter ook bij dit reddingswerk gebruikt. Er is 
een eigen werkplaats met onderdelen voor 
onderhoud. Er is een centrum waar vanuit er leiding 
aan de acties wordt gegeven vanuit een 
controlekamer. Er zijn diverse plaatsen waar 
materieel ligt langs de kust. Er is enorm veel 
materieel nodig en dat is ook nog duur en zo 
duurzaam mogelijk. En al die zaken worden 
bekostigd vanuit vrijwillige bijdragen, er komt geen 
cent overheidsgeld bij kijken; daarom is de KNRM 
dus helemaal vrij in zijn beslissingen. Want 
overheidsgeld betekent dito bemoeienis. U kunt 
een vrijwillige bijdrage doen, of een legaat in uw 
testament opnemen of u kunt een schenking doen. 
Om een idee te geven een reddingboot kost zomaar 
1 miljoen Euro. Wij hebben dan ook nog eens een 
enorme kuststrook die door deze maatschappij 
wordt bestreken en in zee loopt deze door tot de 
Doggersbank. Vanaf de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
kusten loopt het gebied helemaal tot en met de 
Waddenzee. En dan wordt er ook nog voor 
strandveiligheid gezorgd. Verder is er een radio 
medische dienst, die geven wereldwijd medisch 
advies aan de scheepvaart. Er zijn 1.300 
professioneel opgeleide vrijwilligers. In 1 jaar 
worden zo’n 2.300 acties ondernomen, 3.600 
mensen gered en op de eilanden zelf ook nog eens 
1.700 en er worden 800 medische consulten 
gegeven. U kunt informatie vinden op 
www.knrm.nl/steunons.  
Maandag 9 april: lezing over bewegen voor 
ouderen, door mevrouw Birgit van Engelshoven, 
vergezeld door Petra Vosman, beiden ergo-
therapeut. Birgit is gespecialiseerd in hand- en 
polsproblemen. Petra heeft nog geen specialisatie. 
Er waren zo’n 42 dames aanwezig deze avond. U 
vraagt zich misschien af: “wat doet een dergelijke 
therapeut?”. Ergotherapeuten helpen bij training 
van beweging en maken dagelijkse handelingen 
voor de patiënt daardoor weer mogelijk, na een 
trauma door ziekte of lichamelijk letsel. En ze doen 
nog meer dan dat. Deze twee dames komen ons 
bijpraten over waar we op kunnen letten, nu we 
wat ouder worden. Bijv. wat betreft inrichting van 
onze huizen, om huisongelukjes te voorkomen. De 
super-service is, dat de ergotherapeut bij u thuis 
komt om samen met u te kijken wat er voor uw 
veiligheid in huis anders kan. Ze kijken ook mee of 
uw hulpmiddelen, zoals stok of rollator, de juiste 
zijn voor u en passen die aan aan uw behoefte. 

Maar ook vertellen ze welke ondersteunende 
organisaties er zijn om ons in huis meer veiligheid te 
bieden. Zoals een alarmcentrale waar we via een 
klein apparaatje vanuit huis mee verbonden kunnen 
zijn. Om de 20 minuten werden we uitgedaagd, om 
te gaan bewegen door een aantal oefeningen te 
doen. Advies: niet langer dan 20 minuten stil zitten. 
Toevallig zag ik gisteren een reportage over een 
gebied in de Franse alpen, waar meer dan 
gemiddeld veel mensen 100 jaar worden. Ze 
houden hun eigen huishouden bij, hebben vaak nog 
een groentetuin en bewegen de hele dag door. Nu 
hadden ze het niet over de schone lucht daar en 
andere bijv. sociale aspecten, maar beweging is van 
essentieel belang, dat is zeker. En dan is er bijv. 
vitamine D die we gratis van de zon krijgen, 
misschien ook kunnen innemen, maar vraag daar 
advies over. Vit. D is o.a. van belang voor het 
doorsturen van signalen van bijv. voeten 
(ledematen) naar de hersenen, maar ook voor 
opbouw van bot- en spierweefsel. Kortom uw 
evenwicht wordt er allicht beter van. En wat de 
dames vertelden over dementie was ook wel 
verhelderend. Zo vertelden ze dat iemand die 
dement is de omgeving soms heel anders 
waarneemt. Dit kan wel verschillen van mens tot 
mens, maar een voorbeeld werd genoemd, van 
iemand die een kleedje op de grond als zwart gat of 
in ieder geval obstakel, ziet, hetgeen op te maken is 
uit het feit dat die persoon er steeds omheen loopt.  
Zo kent u zelf uit uw omgeving misschien ook 
voorbeelden. Dan is het een zegen als iemand die 
dingen opmerkt en bijv. het kleedje gewoon 
weghaalt. Nog een tip laat nooit de sleutel van de 
buitendeur aan de binnenkant van uw deur in het 
slot zitten. Mocht u onverhoopt iets overkomen in 
huis, terwijl u alleen bent, dan kunnen degenen die 
uw sleutel hebben er nl. niet in. We zijn blij Birgit en 
Petra nu te kennen en te weten wat ze in de 
toekomst voor ons kunnen betekenen. Informatieve 
sites: 
www.ergotherapieede.nl, www.zorgvoorbeter.nl. 
Donderdag 19 april. Onze jaarlijkse dagtrip. Heerlijk 
zomers weer. We gaan naar de Brabantse Kempen, 
vroeger een en al armzaligheid, nu gaan we de 8 
Zaligheden zien: kapellen en kerken. Tot onze grote 
verbazing stopte er een prachtige luxe bus voor 
onze neus met geblindeerde ramen waar 
(voetbalclub) Vitesse op stond. Nu zijn wij niet meer 
zo snel als de voetballers in deze club, maar de bus 
beviel ons prima. Na het Kempenmuseum, 
compleet met groenten- en kruidentuin in Eersel en 
de lunch aldaar kregen we een af en toe ook rap 
Brabants sprekende gids, die ons geweldig 

http://www.knrm.nl/steunons
http://www.ergotherapieede.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
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informeerde over de hele buurt. Nu is het gebied 
van de Kempen een van de rijkste in Nederland; er 
zitten allerlei internationale bedrijven. En 
Eindhoven met een campus hoort er ook bij. 
Vroeger was het armoe troef. Zure, zanderige 
grond, heidevelden, kleine boertjes. Van lieverlee 
werden er kapellen en kerken gebouwd. Er kwamen 
bedevaartsoorden, waar wonderen waren geschied. 
Soms was het een heel praktisch wonder, zoals van 
Sint Brigidda, een knappe meid, die werd uit-
gehuwelijkt tegen haar zin. Zij bad God om haar 
heel lelijk te maken en zo geschiedde. Ja, de man 
zag toen af van een huwelijk met Brigidda en ze 
ging in het klooster. Eenmaal in het klooster was ze 
weer net zo’n knappe meid als daarvoor. Ze is 
patrones voor het vee en wordt aangeroepen bij 
ziekten onder het vee. Toen de rondleiding bijna 
ten einde was hield onze bus er ineens mee op en 
wel bij een groot plein vol terrasjes in Bladel en niet 
midden in een gebied met weilanden of wat bos. 
Een Wonder kun je wel zeggen op zo’n hete dag, 
maar voor wonderen draaien ze in Brabant hun 
hand niet om, wij boffen maar. Voor het oog van 
menig Vitesse voetbalfan stapten er 29 dames uit 
de bus, waardig, maar niet zo snel en lenig als de 
voetballers. We hebben ons prima vermaakt op de 
terrasjes met een Brabants biertje, iets fris of een 
ijsje. Het duurde wel meer dan een uur voor de 
vervangende bus er was. Maar met dit warme weer 
konden we niet beter zitten dan op deze terrasjes 
op dit plein in de schaduw. We kregen nog een 
heerlijk diner onderweg en gingen met de nog 
luxere bus Van de KNVB met 3 enorme oranje 
leeuwen versierd terug naar huis. In onze kerk 
steken we uit dankbaarheid een kaarsje aan. 

We wensen u heerlijke dagen, namens ons bestuur, 
Gea Kleipool, voorzitter 

 
 
 

Kledinginzameling "Mensen in Nood" 
Op 14 april heeft de inzameling plaatsgevonden. Er 
is in totaal 420 kilo ingezameld. Door uw hulp zijn 
weer veel mensen voorzien van goede kleding en 
schoenen. Velen hebben hierdoor weer hoop op 
een betere toekomst. Was uw bijdrage klein of 
groot, iedereen heel erg bedankt. Tot volgend jaar. 

Beppie Govers 

Een lintje voor Hans Schlepers 
Een grote verrassing voor Hans 
Schlepers. Op 26 april werd hij met 
een smoes naar de Reehorst gelokt 
waar hij tot zijn grote verbazing 
werd “geridderd”. Hans Schlepers is 
al sinds 1997 als vrijwilliger actief in 
onze kerkgemeenschap. Het begon 
als vrijwilliger bij de technische- en tuinclub. In die 
hoedanigheid heeft hij zich ook zeer actief ingezet 
in 2016 bij het “HemelWaterAfvoer” project, een 
project in het kader van duurzaamheid rond het 
afkoppelen van het hemelwater van het 
gemeenteriool. 

Ook werd hij zo rond 1997 lid van Caritas. Hoewel 
hij zijn lidmaatschap van Caritas 2 jaar geleden 
heeft overdragen, gaat zijn hulp aan parochianen 
(en aan anderen) nog steeds door. Zo paste hij bij 
een vluchtelingengezin enkele jaren wekelijks op de 
kinderen, zodat de ouders naar taalles konden. Nog 
steeds zet hij zich actief in voor hulpbehoevenden. 
En is hij wekelijks bezig met klussen bij mensen. 
Ook gaat hij met grote regelmaat wandelen of 
fietsen met ouderen met een beperking. En zorgt hij 
er al jaren voor dat niet meer zo mobiele mensen 
wekelijks naar de zondagse kerkdienst kunnen 
komen, door ze te vervoeren c.q. te begeleiden. 

Dat allemaal was voor ons de reden om Hans voor 
te dragen. Dat hebben wij samen gedaan met 
“Manege zonder Drempels” waar Hans een zeer 
actieve rol speelt in fondsenwerving. 

Hans is daarom bij koninklijk besluit van 10 
november 2017 benoemd tot “Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau”. Deze onderscheiding werd 
uitgereikt door de burgemeester (zie tevens: 
http://bit.ly/lintjesregen2018ede). 

Nogmaals gefeliciteerd! 
De locatieraad, Peter Wijngaard 

Zorgboerderij De Willemshoeve is op 
zoek naar enthousiaste vrijwillige 
teamleden! 
Onze vrijwillige teamleden begeleiden, onder 
supervisie van de beroepskrachten, de gasten zowel 
bij individuele als groepsactiviteiten. De vrijwilliger 
is gekoppeld aan één of twee gasten en is mede 
verantwoordelijk voor het welzijn van de gast(en) 
én het uitvoeren van de aangeboden activiteiten. 
Hierbij valt te denken aan tuinwerkzaamheden in de 
belevingstuin, het maken van een wandeling door 
de belevingstuin of landelijke omgeving, een fiets-

http://bit.ly/lintjesregen2018ede
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tochtje op de duofiets, het ophalen van herinne-
ringen of het creatief bezig zijn in de tuinkamer. 

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk op de 
zorgboerderij? Zie www.dewillemshoeve.eu voor 
meer informatie. U kunt ook contact opnemen voor 
het maken van een vrijblijvende afspraak via 
info@dewillemshoeve.eu of tijdens het telefonisch 
spreekuur van ma t/m vrijdag van 14.00 uur tot 
14.30 uur: tel: 0317 417 415. 

Pianist Romayne Wheeler 26 mei in 
Bennekom 
Voor het derde achtereenvolgende jaar treedt de 
befaamde pianist Romayne Wheeler op in onze 
parochie. Zaterdagmiddag 26 mei om 14u30 speelt 
hij in de Maria Virgo Regina-kerk van Bennekom. Dit 
concert is een gezamenlijk initiatief van 'Bennekom' 
en de Salvatorkerk Veenendaal. In laatstgenoemde 
kerk trad Wheeler vorig jaar en in 2016 op. 

 

Het is zeer bijzonder dat Romayne Wheeler hier 
optreedt, want hij is een pianist van internationale 
faam. In 1968 behaalde hij zijn graad als componist 
aan de universiteit van Wenen. Sindsdien heeft hij 
in meer dan vijftig landen opgetreden. In 1992 gaf 
de Amerikaanse Wheeler zijn leven een bijzondere 
wending, toen hij bij de inheemse Tarahumara-
bevolking in Mexico ging wonen. Dit bracht hem de 
bijnaam 'El pianista de la siërra'. 

De Tarahumara's zijn een zeer arm volk dat zich 
onder uiterst moeilijke omstandigheden moet zien 
te redden. Af en toe verlaat Romayne Wheeler 'zijn' 
Tarahumara's om concerten in Europa, Canada en 
de VS te geven. Op die manier kan hij geld 
inzamelen dat de Tarahumara's gebruiken voor 
onderwijs en medische zorg. 

Op 26 mei zal Wheeler werken van Bach, Beethoven 
en Liszt spelen. Daarnaast speelt hij ook eigen 
composities, die zijn beïnvloed door het extreme 
landschap van Noord-West Mexico en de 
Tarahumara-cultuur. Unieke composities, die 

getuigen van een groot gevoel van verwondering en 
een liefde voor de natuur. Tussendoor vertelt hij 
meer over zijn muziek en hoort het publiek 
boeiende anekdotes. 

Bezoekers zullen genieten van een middag vol 
prachtige muziek en fraai beeldmateriaal van de 
Tarahumara's. De toegang is gratis; er is een 
collecte waarvan de opbrengst gaat naar de 
stichting die de Tarahumara's ondersteunt. Kortom, 
alle reden om zaterdagmiddag 26 mei naar de 
Maria Virgo Regina-kerk te komen! 

Raad van Kerken Bennekom 
Vanuit onze kerk, Maria Virgo Regina, zitten 
Janneke Postma en Hans Westendorp als ‘gewone 
leden’ in de Raad van Kerken Bennekom. Janneke 
heeft om haar moverende redenen te kennen 
gegeven te gaan stoppen met deze activiteit. De 
locatieraad is derhalve op zoek naar een andere 
kandidaat voor deze vacature. 

De Raad van Kerken Bennekom vergadert 6 keer per 
jaar. Er is geen vaste vergaderdag. Deze wordt in 
onderling overleg vastgesteld, afhankelijk van 
andere bezigheden van leden. Janneke had wel de 
organisatie van de Eenheidszondag op zich 
genomen en verder participeerde ze, waar mogelijk, 
in andere activiteiten van de Raad van Kerken. Op 
toerbeurt met Hans Westendorp bezoeken zij de 
vergaderingen van het LBB (Liturgisch Beleid 
Bennekom) om verslag uit te brengen over 
kerkelijke projecten die spelen binnen de Raad. 

Wilt u meehelpen in het organiseren en meedenken 
in alle oecumenische activiteiten die de Raad 
organiseert, meld u dan aan. Nadere informatie 
over de taken en de activiteiten als lid van de Raad 
van Kerken kunt u krijgen via Janneke Postma, 
Selterskampweg 24; Janneke59postma@gmail.com; 
of via Hans Westendorp, Alexanderweg 1; 
j.g.westendorp@kpnmail.nl. 

Locatieraad, Peter Wijngaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dewillemshoeve.eu/
mailto:info@dewillemshoeve.eu
mailto:Janneke59postma@gmail.com
mailto:j.g.westendorp@kpnmail.nl
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 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

MVR estafette: 
Klaas van der Meulen 
 

Naam: Klaas van der Meulen 
Leeftijd: 54 jaar 
Geboren: op Pinksterzondag 2 
juni 1963 in het ouderlijk huis 
in Murmerwoude (tegen-
woordig Damwâld) bij 
Dokkum. 
Verliefd, verloofd, getrouwd: 
Alweer bijna 28 jaar met José 
Muisers. We hebben een 
dochter Anouk (21) die in Bennekom woont en 
twee thuiswonende zoons Luuk (19) en Rik (17). 
Onze kinderen zijn gedoopt door respectievelijk Ben 
Piepers, Hans Koenen en Hans Lucassen. 
Hobby’s: volleyballen, tuinieren, natuur en “prutsen 
met water” 
Opleiding: Na het stedelijk gymnasium in 
Leeuwarden verhuisd naar Wageningen en daar 
begonnen aan de Landbouwhogeschool aan de 
studie Westerse Cultuurtechniek en uiteindelijk in 
1989 als hydroloog afgestudeerd aan de Landbouw-
universiteit Wageningen. 
Huidig beroep: Ik ben via Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten aan een carrière als zelfstandig 
hydroloog begonnen in 1994 en heb me 
gespecialiseerd in het verzamelen en verwerken van 
de gegevens uit hydrologische meetnetten van met 
name de natuurbeherende organisaties. Ook plaats 
ik peilbuizen en peilschalen met een collega en doe 
ik allerlei (advies)werk voor gemeenten, water-
schappen en provincies. Voor de geïnteresseerden: 
www.verbelco.nl. 
Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Ik voel me binnen MVR erg goed 
thuis en ook de variatie in voorgangers zorgt ervoor 
dat er voor elk wat wils is. De grote groep 
vrijwilligers en de prettige onderlinge omgang 
maakt dat er een grote saamhorigheid bestaat 
ondanks de grote onderlinge verschillen in 
karakters, opleiding en beroepen. 
Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Wie kan dat niet zijn met zo’n paus? Van 
huis uit ben ik gereformeerd/doopsgezind opge-
voed, maar door José en de kinderen kerk ik nu al 
20 jaar met veel plezier in Bennekom. Door de 
encycliek ‘Laudato Si’ voel ik me zeer aangesproken, 

temeer ook omdat de Paus zich richt op ‘alle 
mensen van goede wil’. 
(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Sinds het voorzitterschap van Aad van 
Wijk verzorg ik de ledenadministratie van de 
parochie/geloofsgemeenschap MVR. Toen Rik van 
de Alexanderschool af ging, heb ik de tuinclub van 
school ingewisseld voor de tuinclub van de kerk. 
Daarnaast zit ik samen met Truus Appelman in de 
interkerkelijke taakgroep kerk milieu en samen-
leving (KMS). Ik vind het belangrijk om naast 
regulier werk ook vrijwilligerswerk te doen. Verder 
ben ik het eens met de oproep van pater Koenen 
dat de kerk zichtbaar en onmisbaar in de lokale 
gemeenschap moet zijn.  
Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Onze kerk heeft een prachtige grote 
tuin. Ik zou daar naast het insectenhotel wel wat 
meer nestkastjes en wat meer afwisseling in 
begroeiing willen zien, zodat de tuin ook 
interessanter wordt voor vogels, insecten en 
vlinders (en de bloemengroep). Uiteraard binnen de 
personele mogelijkheden die we binnen de tuinclub 
hebben. Dan kunnen we daar zondags bij de koffie 
nog meer van de tuin genieten. Om de kerk een 
groene uitstraling te geven zouden we wellicht door 
de week een aantal laadpalen voor elektrische 
auto’s beschikbaar kunnen stellen? 
Mooie MVR-herinnering: De afkoppeling van de 
hemelwaterafvoer van het rioolstelsel in begin 
2016. Een project waar we met een aantal leden 
van MVR met veel enthousiasme en ook flink wat 
publiciteit aan hebben gewerkt met een prachtig 
resultaat. Een mooi en maatschappelijk relevant 
voorbeeldproject dat dit jaar ook navolging krijgt bij 
de Brinkstraatkerk. Aad van Wijk en ik adviseren 
hun daarbij. Verder hebben Nicole Bisschoff en ik 
vorig jaar het Maria-beeld aan de buitengevel 
gepoetst en weer van een gouden kroon voorzien, 
zodat ze ons jubileum weer fris mee kon vieren. 
Verder actief met: Vorig jaar heb ik me na een 
oproep vanuit de kerk opgegeven voor duo-fietsen 
met gasten van de Willemshoeve. Dat doe ik eens 
per drie weken met nog meer plezier dan vooraf 
gedacht. Een aanrader! Verder ben ik via KMS ook 
erg geïnteresseerd in energiebesparing en de 
overgang van gas naar elektrisch. Op scheppings-
zondag 18 november willen we daar ook extra 
aandacht aan geven middels een klimaatwandeling 
langs voorbeeldprojecten in Bennekom en een 
voorlichtingsavond over alle mogelijkheden die je in 

http://www.verbelco.nl/
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je eigen huis of appartement hebt om energie te 
besparen of op te wekken. Daarnaast ben ik 
secretaris van de recreantenvolleybalclub Ludiek. 
Ludiek is ontstaan vanuit een groepje ouders op de 
Alexanderschool, zodoende zijn ook verschillende 
MVR leden lid (geweest). In het verleden heb ik ook 
jarenlang deel uitgemaakt van de werkgroep 
Identiteit van de Alexanderschool. 
Stokje gaat door naar: Jos Roelofs 
Want: Jos is een gewaardeerd lid van de tuinclub en 
voor mijn werk bestel ik regelmatig niet gangbare 
metaalproducten bij hem. Ik wil graag wat meer van 
hem en zijn werk weten. 

Vertrouwen voorhanden – bij Marcus 5, 
21-43 
Bij de genezingsverhalen in het evangelie denken 
we vaak allereerst aan de wonderbaarlijke gaven 
van Jezus, maar meer dan eens blijkt bij de genezing 
het vertrouwen van de betrokken personen 
minstens zo belangrijk. Dit is ook het geval in het 
lange verhaal over de bloedvloeiende vrouw en het 
dochtertje van Jaïrus. Het speelt zich waarschijnlijk 
af in Kafarnaüm, de stad aan het meer van Galilea 
waar Jezus vaak verbleef. 

Jaïrus is een van de hoofdpersonen van het verhaal, 
en met hem begint het. Hij is het hoofd van de 
synagoge, een belangrijk man dus, iedereen kent 
hem. Zijn dochtertje is doodziek, en zodra hij hoort 
dat Jezus weer in de stad is, gaat hij naar hem toe, 
valt op zijn knieën en smeekt hem om mee te gaan 
en zijn dochter de handen op te leggen. Er zijn veel 
mensen op Jezus afgekomen, ongetwijfeld waren er 
meer die Jezus' gunst kwamen vragen, maar Jaïrus 
krijgt voorrang, zoals dat meestal gebeurt bij 
belangrijke mensen. 

Jaïrus krijgt voorrang, maar als ze zich haasten naar 
het huis waar het zieke meisje ligt, gebeurt er iets 
wat aanvankelijk alleen Jezus belangrijk vindt. Hij 
wordt door iemand aangeraakt, en blijft staan om 
te zien wie het geweest is. De leerlingen reageren 
geïrriteerd: er zijn veel mensen, iedereen dringt op, 
nogal logisch dat Jezus aangeraakt wordt! Maar 
Jezus laat zich niet van de wijs brengen, er is iets 
gebeurd en hij wil weten wat. Al het andere kan 
wachten. Dat laatste is verwonderlijk, want het 
dochtertje van Jaïrus ligt op sterven, enige haast is 
eigenlijk wel geboden. 

Als lezers van het verhaal weten we op dat moment 
al meer dan Jezus. We weten dat een vrouw die al 
twaalf jaar aan bloedvloeiingen lijdt Jezus' mantel 
heeft aangeraakt, hopend dat dat haar zou 
genezen. En dat is inderdaad gebeurd: de vloeiing 

was onmiddellijk opgehouden. Als Jezus zoekend 
blijft rondkijken, moet de vrouw voor haar gevoel 
wel voor de draad komen met wat ze gedaan heeft. 
Ze valt op haar knieën en vertelt wat er is gebeurd. 
Ze doet dat in angst en beven, want voor de Joodse 
wet was ze onrein en moest ze zich verre van 
iedereen houden. Dat ze willens en wetens Jezus 
had aangeraakt, was een ernstige overtreding. Ze 
had zich zelfs al niet in de menigte mogen begeven. 
Maar die regels interesseren Jezus niet. Wat hem 
treft, zijn de moed en het vertrouwen van de 
vrouw. “Je vertrouwen heeft je gered,” zegt hij 
haar. Twaalf jaar lang heeft de vrouw tevergeefs 
genezing gezocht, maar ze heeft de moed niet 
opgegeven. Precies dat geeft nu de doorslag. 

En Jaïrus, wat zal die gedacht hebben tijdens het 
oponthoud onderweg? Waarschijnlijk heeft hij zich 
van zenuwen staan opvreten, en daar had je het al: 
ze kwamen hem uit zijn huis tegemoet om te 
vertellen dat zijn dochter inmiddels overleden was… 
Wat blijft er nog van je over bij zo'n mededeling? 
Jezus zag wat er gebeurde en zei tegen Jaïrus: 
“Wees niet bang, blijf vertrouwen houden.” Hij 
houdt hem, zonder het precies uit te spreken, het 
voorbeeld van de vrouw voor die net genezing had 
gevonden. “Zij bleef vertrouwen, doe jij dat ook.” 
Het lijkt erop dat Jaïrus gevolg gaf aan wat Jezus zei, 
er zat ook niet veel anders op dan zich aan diens 
onverstoorbaarheid over te geven. 

Het onmogelijke gebeurt: het meisje blijkt niet 
dood, zoals iedereen denkt, maar slaapt, en Jezus 
wekt haar met enkele eenvoudige woorden en 
gebaren op. Hij pakt haar hand en zegt: “Talita kum, 
meisje, sta op!” Het meisje wordt wakker en staat 
op, heeft zelfs al zin om iets te eten. 

Het gaat in dit verhaal niet om de wonderkracht van 
Jezus, maar om het vertrouwen van de zieke vrouw 
en de dodelijk ongeruste vader, waarbij de een de 
ander tot voorbeeld is. Wat Jezus doet, is dat 
vertrouwen aan het licht brengen. Wat Marcus doet 
met het vertellen van dit verhaal is ons voorhouden 
dat vertrouwen voorhanden is, maar aan het licht 
gebracht moet worden. Die taak wordt ons 
toevertrouwd, wij zijn immers navolgers van Jezus? 

Marc van der Post 

Opleidingen van het Aartsbisdom 
Utrecht 
Naast de priesteropleiding biedt het Aartsbisdom 
Utrecht nu opnieuw opleidingen aan voor vrijwillige 
medewerkers in de parochies. Vanaf september 
2018 organiseert het aartsbisdom namelijk in 
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samenwerking met het Ariënsinstituut en de 
Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) drie 
opleidingen voor vrijwilligers: tot onbezoldigd 
permanent diaken, catechetisch medewerker en 
diaconaal assistent.  

De samenleving, maar ook de Kerk, is aan sterke 
veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde 
medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af 
en de omvang van de parochies neemt toe. Dat 
heeft ook gevolgen voor de organisatie van de 
parochie. Daarom zijn er nu en in de toekomst 
vrijwilligers nodig die naast de pastorale teams en 
andere vrijwilligers een ondersteunende en 
verbindende rol vervullen op het terrein van 
catechese, caritas en diaconie. Het Aartsbisdom 
Utrecht wil die vrijwilligers een goede opleiding en 
vorming geven. 

Voor de opleidingen tot priester, onbezoldigd 
permanent diaken, catechetisch medewerker en 
diaconaal assistent zoekt het Aartsbisdom Utrecht 
gemotiveerde kandidaten die, met ‘het hart op de 
goede plaats’, reflexief zijn (denkers), ervaring of 
affiniteit hebben met catechese, caritas en diaconie 
en/of beschikken over managementcapaciteiten 
(leiders). Van een kandidaat wordt verwacht dat 

hij/zij praktiserend rooms-katholiek is, de leer van 
de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die 
daarmee overeenstemt. Kandidaten moeten sociaal 
vaardig zijn en innovatief kunnen denken binnen de 
kerkelijke organisatiestructuren.  

Kandidaten kunnen zich melden tot 1 juni a.s. 
Daarna zullen de selectiegesprekken plaatsvinden. 
Meer informatie: rector P. Kuipers van het 
Ariënsinstituut (rector@ariensinstituut.nl) of 
opleidingscoördinator dr. T. Versteegen van de DKCI 
(t.versteegen@aartsbisdom.nl). 

Begin april hebben de parochies een pakket 
ontvangen met folders over het nieuwe 
opleidingsaanbod: voor elke opleiding een eigen 
folder. Belangstellenden kunnen deze folders dan 
ook meenemen vanuit hun eigen kerk. De folders 
kunnen bovendien worden gedownload van 
www.ariensinstituut.nl/opleidingen. Wie belang-
stelling heeft voor één van de opleidingen maar de 
folder niet in zijn of haar eigen kerk aantreft, kan 
deze ook aanvragen bij het Ariënsinstituut: 
rector@ariensinstituut.nl. 

Uit: Parochiebladenservice mei 2018 
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Rooster NieuwSBlad Bennekom voor de rest van 2018 

nummer bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 
zondag 

redactie- 
vergadering 

dinsdag 

binden 
woensdag 

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

Seizoenstart za 8 sep t/m vr 2 nov 26 aug 28 aug 5 sep 

Herfst za 3 nov t/m vr 14 dec 21 okt 23 okt 31 okt 

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

Voor TitusBreed gelden de volgende data voor de rest van 2018 

Thema bestreken periode 

Inleveren bij 
lokale 

redactie 
woensdag 

Inleveren bij 
Redactie@ 

Titusb.nl 
vrijdag 

TitusBreed 
ophalen vanaf 

09.00 uur 
woensdag 

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

Seizoenstart za 8 sep t/m vr 2 nov 22 aug 24 aug 5 sep 

Herfst za 3 nov t/m vr 14 dec 17 okt 19 okt 31 okt 

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

 
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Zomer) tot zondag 17 juni; voor TitusBreed tot woensdag 

13 juni; 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 
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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, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

 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, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

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,  
0318 420 497, gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl 
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:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
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 _______________________________________ onze Adverteerders ________________________________________  

De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. In de digitale 
uitgave van ons NieuwSBlad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan aanklikbare links 
naar hun website. Hieronder de site van de adverteerders: 

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 

cafetaria-bennekom 

haroboomwerk-bennekom 

 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
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/
https://www.snackbarbaar.nl/bennekom/cafetaria-bennekom
http://www.haroboomwerk.nl/

