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

 
 
 

 _______________________ BIJ DE START VAN EEN NIEUW SEIZOEN! ________________________ 

 
Bij de start van het nieuwe seizoen blik ik even terug naar een mooi voorjaar dat opgevolgd werd door een 
zeer warme, droge zomer. Alle records zijn gebroken van droogste jaar tot hittegolven aan toe. Voor mooi 
weer in de vakantieperiode hoefde je niet ver af te reizen. Het mooie weer bleef maar aanhouden. De 
natuur had het zwaar. Het lijkt zelfs al wel een beetje herfst met de bladeren die door de droogte zijn 
gevallen en de bruingekleurde bomen en struiken, het gele gras. Ook is het daglicht al op zijn retour. 
Inmiddels zijn er gelukkig weer wat buitjes gevallen. 

Hoop dat u de warmte goed heeft doorstaan en een goede vakantieperiode heeft gehad, waarin u zich 
heeft kunnen opladen, met de vakantiekiekjes als herinnering, of misschien heeft u het nog tegoed. 

Maar zoals gezegd, een nieuw seizoen staat voor de deur en het NieuwSBlad rolt weer in de bus. Herfst, 
oogsten, loslaten, reflecteren. Tijd maken voor samenzijn en samenwerken. Er starten weer allemaal 
activiteiten in onze geloofsgemeenschap, waar vele lezers handen en voeten aan geven en waarbij wij 
elkaar gaan ontmoeten. Dat we maar veel energie aan elkaar mogen geven in saamhorigheid, waaruit weer 
mooie dingen mogen voortvloeien in onze actieve en bruisende Maria Virgo Regina kerkje. 
Sluit ik af met het volgende gedicht naar psalm 133, hartelijke groet en tot ziens! 

Marianne Thie 
 

 
 

Waar liefde woont 

Dat heel mag worden mijn huis, 

met al wie daar behoren 

vanouds en nieuw geboren, 

gebleven of verloren - 

dat heel mag worden mijn huis. 

Dat groot mag zijn mijn hart 

en zacht en toegenegen, 

als bron uit God gekregen 

tot overvloed, tot zegen – 

dat groot mag zijn mijn hart. 

Dat heel mag worden ons huis. 

Dat groot mag zijn ons hart. 
(tekst: Anneke Meiners) 
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Agenda 
sep 16 kerkproeverij 
 23 jongerenparochiedag 
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 9 seniorenpastoraat 
 19 on the road 
nov 23 on the road 
 27  lezing josef wissink 
 

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

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

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

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

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

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 9 september t/m 
28 oktober in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  

zondag 9 september, 23ste  zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

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

zondag 16 september, 24ste zondag d/h jaar, 
Kerkproeverij (zie elders in dit blad) 

10.00 uur: woord- en Agapè-viering m.m.v. Arsis 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vredesweek 

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. 

zondag 23 september, 25ste zondag d/h jaar, 
Parochiedag 

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

voorganger: Gilles Ampt en Ruud van der Linden 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 30 september, 26ste zondag d/h jaar 
10.30 uur:  Titusviering in Rhenen 

zondag 7 oktober, 27ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Missio, Kinderwereldmissiedag 

 

 

zondag 14 oktober, 28ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: Antoinette van Schaik 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Vrolijkheid AZC kinderen 

zondag 21 oktober, 29ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: Taizé-viering m.m.v. 

gelegenheidskoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Missio Missiezondag 

!!!Let op: wintertijd!!! 

zondag 28 oktober, 30ste zondag d/h jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola 
voorganger: Pater Ferdinand Vergeer 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
 

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. 
sep 16 10.00u Kroes 0318 418 002 
okt 14 10.00u  Nell 0318 430 988 
 28 10.30u v. Lammeren 0318 415 479 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
sep 16 10.00u Breteler 0317 415 588 
okt 14 10.00u  De Vocht 0318 413 088 
 28 10.30u De Groot 0318 417 355 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
sep 16 10.00u Schlepers 0318 416 304 
okt 14 10.00u Baks 0318 418 686 
 28 10.30u Schlepers 0318 416 304 

  

https://www.opella.nl/hospice-bennekom
https://vredesweek.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/werkgroepen/werkgroep-caritas/
http://missiokids.nl/Wereldmissiedag.html
https://vrolijkheid.nl/
http://missio.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/werkgroepen/werkgroep-caritas/
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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Kerkproeverij op 16 september 
Wie neemt u mee? 

 
Kerkproeverij, wat is dat? 
Op zondag 16 september doen in heel Nederland 
kerken van alle gezindten mee aan de 
‘Kerkproeverij’. De bedoeling van deze zondag is om 
vrienden en bekenden uit te nodigen eens mee te 
gaan naar uw kerk. Binnen de Titus Brandsma 
parochie nemen de geloofsgemeenschappen van 
Veenendaal en Bennekom deel aan de Kerk-
proeverij. En in het dorp Bennekom doen alle 
kerken mee! 
Kerkproeverij, waarom? 
Voor veel mensen is de drempel om een kerkdienst 
te bezoeken erg hoog. De Kerkproeverij-zondag is in 
het leven geroepen om die drempel te verlagen. Als 
u iemand persoonlijk vraagt naar de viering in uw 
kerk te komen, wordt het voor hem/haar veel 
makkelijker om eens te gaan! Dus wie gaat u 
uitnodigen? Uw buren? iemand die u de laatste tijd 
gemist heeft in de kerk?  Die vriend die eigenlijk wel 
geïnteresseerd is, maar er nooit toe komt? 
Kerkproeverij, waar en hoe laat? 
In onze kerk begint de viering net als altijd om 10.00 
uur. Pastor Hans Lucassen en het koor Arsis gaan er 
een mooie viering van maken. Het wordt een 
viering met Agapè-maaltijd; iedereen is welkom 
hieraan deel te nemen. In een Agapè-maaltijd 
wordt de verbondenheid met Christus en de ander 
gesymboliseerd door het delen met elkaar van 
brood en druivensap. 
Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken 
en met elkaar in gesprek te gaan. Het is ook 
mogelijk de kerk eens wat beter te bekijken. Er 
staan mensen klaar om u rond te leiden, maar zelf 
op ontdekkingstocht gaan met een beschrijving op 
papier kan ook. Er is meer te zien dan u denkt! 

U bent van harte welkom en uw gasten ook! 

Kerkproeverij overal in Bennekom: 

 Christelijke Gereformeerde Kerk | 
'Sionskerk' | Beatrixlaan 4 | 9:30 uur 

 Gereformeerde Kerk | 'Brinkstraatkerk'| 
Brinkstraat 41 | 9.00 en 10.30 uur 

 Hervormde Gemeente | 'Oude Kerk' | 
Dorpsstraat 45 | 9.30 uur 

 Hervormde Gemeente | 'Ichthuskerk' | 
Korenlaan 15 | 9.30 uur 

 Katholieke Geloofsgemeenschap | 'Maria 
Virgo Regina' | Heelsumseweg 1 | 10.00 uur 

 Vrije Evangelische Gemeente | 'De 
Woonstede' | Margrietlaan 30 | 9:30 uur 
 

Mededelingen 
Verhuisd 
- mevr. J.M.Dijt-Elzinga, van Laarweg 15 naar een 

verzorgingshuis in Beuningen 
- fam. Mentink, van Vossenweg 17 naar Deventer 
Doopvoorbereiding 
Op dinsdagvond 11 september is de doop-
voorbereiding in de Torenzaal. 
Aanvang: 20.00 uur 
Aanmelden: bij Marian Bolscher, 

mgbolscher@hotmail.com 
 

Micheal en Lana vormsel 

Ik kies voor Jesus : 

 

Wij hebben op 20 mei onze vormsel gedaan. 
Als Irakees katholic krijgen wij het vormsel met de 
doop. Maar wij vonden heel leuk om te doen wat in 
Nederland de katholieken doen. 
Dus wij hebben met onze ouder besloten 
aantemelden en vormsel met onze keuze te doen. 
Waren alle bijeenkomsten leuk want wij zaten in 
mooi groep en wij hebben veel geleerd over onze 
geloof. 20 mei was een geweldige dag toen wij in de 
kerk zaten  voelden wij als de hemel geopend is en 
iets van God gekregen. Wij zijn dankbaar voor onze 
pastor Henri en onze leraren. 

met vriendelijke groet,  
Micheal en Lana 

  

mailto:mgbolscher@hotmail.com
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Parochiedag op 23 september 2018 
Traditiegetrouw hebben we op de vierde zondag in 
september de jaarlijkse parochiedag. De 
zomervakantie is voorbij, de scholen zijn weer 
begonnen en ook de bloeiende geloofsgemeen-
schap Maria Virgo Regina staat aan het begin van 
een veelkleurig nieuw seizoen. 

Vele vrijwilligers leveren een bijdrage aan het 
succes van deze dag. Dit jaar is de coördinatie in 
handen van de Werkgroepen tuinclub en technisch 
onderhoud, maar ook de bloemengroep doet mee. 
Daarom is als thema gekozen:  

Laat duizend bloemen bloeien 

Het past wel bij onze pluriforme geloofsgemeen-
schap, waar we bijvoorbeeld meer prijs stellen op 
diversiteit in vieringen, op al experimenterend 
zoeken naar God en minder op een dogmatisch en 
eenvormig keurslijf. Ook past dit in het kader van 
Laudato Si': biodiversiteit is nodig voor behoud van 
de schepping. En daarbij niet te vergeten diversiteit 
van mensen, die er allemaal mogen zijn, mogen 
bloeien. De 2e collecte is daarom speciaal gewijd 
aan Caritas Bennekom. 
Ook de kinderen van de St. Alexanderschool doen 
dit jaar weer mee en dragen hun steentje bij. Zij 
zorgen voor een groot aantal verschillende, bont 
gekleurde papieren bloemen om de hele kerk mee 
vol te hangen op deze feestelijke dag. U zult 
versteld staan. 

We beginnen om 10:00u met een Woord- en 
Communieviering, geleid door de voorgangers uit 
eigen kring, Ruud van der Linden en Gilles Ampt, én 
met medewerking van al onze koren. 
Aansluitend, volgens traditie, gezellig samenzijn 
met koffie / thee met iets lekkers erbij en uiteraard 
limonade voor de kinderen. 
Zo rond kwart voor twaalf begint er een activiteit 
naar keuze: 

 Voor de kinderen en jongeren is er een 
speurtocht rond bloemen en insecten. 

 Voor de overige aanwezigen is er een variant 
van de pub quiz: de enig echte MVR quiz 

Terwijl de jury zich beraadt over de prijzen, is de bar 
geopend voor een gezellig glaasje wijn of sap. We 
zorgen ook voor een grote pan soep en stokbrood. 
Rond 14:00u is de verloting van de paaskaars 
Tenslotte, zoals gebruikelijk zullen de vele 
opruimers samen de restjes opmaken. 

De werkgroepen tuinclub, technisch onderhoud en 
kerkversiering 

10 Jaar Senioren Pastoraat MVR! 
Op dinsdag 9 oktober a.s. zal er weer een Senioren 
Pastoraat ochtend zijn, met een extra feestelijk 
tintje wegens het 10 jarig bestaan daarvan. Wat het 
ochtendprogramma zal zijn is nog even geheim, 
achter de schermen wordt er druk aan gewerkt. 

Binnenkort zullen alle MVR parochianen van 80 jaar 
en ouder hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

Wist u dat er een 

Activiteitenkalender op onze website 

staat? 

Binnen en buiten de MVR gemeenschap vinden 
heel veel activiteiten plaats welke interessant 
zijn voor onze parochianen. Al deze activiteiten 
kunnen in de kalender opgenomen worden. 

De kalender vindt u in de rechterkolom van onze 
website, maar is natuurlijk ook via de menubalk 
te vinden (Agenda / Activiteitenkalender). 

Weet of heeft u of uw werkgroep een activiteit? 
Geef het door! Mail de info aan Henny de Nijs: 
webmaster@rkkerkbennekom.nl 

Heilig boontje 
Een heilig boontje is iemand die zich braaf voordoet 
en zich daarop laat voorstaan. Het is wellicht een 
verbastering van het in de 18de eeuw voorkomende 
heilig bontje. Destijds werd een wees een bontje 
genoemd vanwege zijn bonte kleding (denk aan 
grauw). Bij een heilig bontje (een brave vrome 
wees) haperde wel eens iets aan zijn vroomheid, 
zodat toen de uitdrukking ook ironisch werd 
bedoeld. Bij onze MVR heilig boontje maaltijd zie ik 
echter geen zich braaf voordoende mensen; nee ze 
zijn echt braaf, vooral de vijf vrouwelijke en één 
mannelijke initiatiefnemers. Met het heilig boontje 
wordt iets anders bedoeld: de volledige maaltijd 
(met boontjes?) op de heilige zondag, waarvan de 
Bennekomse kerkgenoten genieten. Het is een 
bijzonder initiatief, waarvan ik met vele anderen 
volop kan genieten. Voor mij geldt dat ik dan een 
keer niet zelf hoef te koken en al etend gezellige 
gesprekken heb. Dit keer zat ik naast Jan Jeuken, die 
veel over zijn jeugd in het Limburgse Echt tijdens de 
oorlog verhaalde. Daarbij kwam ook de voor mij 
bekende potkachel met kolen ter sprake, die in zijn 
eentje het hele huis moest verwarmen, maar 
daartoe geenszins in staat was. Herinneringen die 
het contrast met de tijd van nu zo sterk tot 
uitdrukking brengen. Dat gold ook voor Tineke de 
Bakker, die aan de andere kant naast mij zat en 
vertelde over haar jeugd in Zeeuws Vlaanderen, 

mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
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waar Wilhelmina aan het eind van de oorlog 
terugkeerde in ons land. Het bijzondere van onze 
geloofsgemeenschap is dat er bijna geen geboren 
Bennekommers deel van uit maken in de 50+ 
generatie en dat we uit alle delen van het land naar 
hier zijn getrokken. Dat schept naast het samen 
kerk zijn een extra band, die onze geloofs-
gemeenschap sterk maakt. Daar hoor ik graag bij en 
met mij vele anderen. Het heilig boontje past daar 
fraai bij en is daar een duidelijke expressie van! 

Jan Wouters 

Samen de maaltijd delen 
De eerste 5e zondag van 
het nieuwe 'seizoen' valt 
op 30 september. U bent 
dan van harte welkom 
om samen te genieten 
van een heerlijke maaltijd 
bereid door Kookgroep 
Het Heilige Boontje. Het 
menu is nog onbekend. 
Misschien laten we ons 
inspireren door wat we op vakantie tegen komen, 
door wat we lekker thuis lezen in een tijdschrift of 
gewoon door het weer (herfstig?) dat we op die 
30ste verwachten... 

U kunt bij de maaltijd aanschuiven voor € 7,50 p.p. 
en € 5 voor kinderen. Wijn en koffie/thee kosten 
€ 1; fris € 0,50. Opgave en eventuele dieetwensen 
graag uiterlijk 26 september 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! 

Kijk ook eens op http://bit.ly/heilig-boontje voor 
meer informatie en onze 2018-2019 agenda. 

Vrijwilligersmiddag 
Zondag 24 juni 2018, het is 15.00 uur en de 
versierde parochiezaal en kerktuin lopen langzaam 
vol met vrijwilligers van onze gemeenschap. Het is 
hun jaarlijkse middag; een middag die hun wordt 
aangeboden door de locatieraad voor hun 
belangeloze inzet voor onze parochie. De MVR 
locatie Bennekom mag zich gelukkig prijzen met een 
groot legioen vrijwilligers zonder wie al die 
activiteiten in onze levendige gemeenschap niet 
mogelijk zouden zijn. Goed dat zij eens per jaar 
figuurlijk in het zonnetje worden gezet want de 
echte zon liet zich vanmiddag niet of nauwelijks 
zien. Het was er echter niet minder gezellig om. 

 

Na het buitenlandstalig openingswoordje van onze 
voorzitter, dat helaas niet kon worden ondertiteld, 
begreep toch iedereen dat deze middag een Spaans 
tintje had. De tafels waren rijkelijk voorzien van 
Spaanse tapas, sangria en andere lekkernijen en 
drankjes. Dat zorgde voor voldoende temperament, 
verhitte discussies en hartverwarmende onderlinge 
communicatie. 

 

Dan was er natuurlijk ook de uitreiking van de zeer 
gewilde oorkonde voor de ‘vrijwilliger van het jaar’. 
Peter leidde dat sfeervol in…. Het blijft moeilijk 
kiezen uit zo’n grote groep vrijwilligers…., de 
spanning wordt langzaam opgevoerd…., dan blijkt 
dat dit jaar de keuze op een man is gevallen, (ik 
hoor een aantal dames teleurgesteld zuchten), een 
man met goede communicatieve vaardigheden…. 
die ons altijd voorziet van alle 
belangrijke informatie. Dat kan dus 
niemand anders zijn dan Jos Jansen. Jos 
van harte gefeliciteerd. Jij bent met 
recht gedecoreerd tot Dé vrijwilliger 
van het jaar! Muchas gracias Jos. 
Daarna is het gezellig samenzijn onder het genot 
van de vele lekkere hapjes en drankjes nog een hele 
tijd doorgegaan. 

Gerard Bolscher 
Zie ook verslag op de website door Hans Wilmink. 

Eerste jaar jongerengroep On the Road 
Op 16 juni 2017 was het grote kick-off feest van On 
the Road. On the Road is een nieuwe jongerengroep 
in de Titus Brandsma parochie. Deze groep is 
speciaal voor jongeren met de leeftijd van (bijna) 12 
tot en met 14 jaar. 

Elke maand hebben we een onwijs gezellige avond 
georganiseerd waarin we met elkaar gekke 
spelletjes doen en kletsen over bijvoorbeeld het 
geloof, vriendschap en school. Ook hebben we 
samen gechild, gebeden, geknutseld, uit de bijbel 
gelezen, gesnoept, het mysterie opgelost van de 
verdwenen teddy en heel veel samen gelachen. 

mailto:wilmink@planet.nl
http://bit.ly/heilig-boontje
http://www.rkkerkbennekom.nl/2018/vrijwilligersmiddag-en-vrijwilliger-van-het-jaar-2018/
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Elke bijeenkomst heeft een speciaal thema, zoals 
familie, carnaval, Jezus, muziek, hemelvaart, 
chocola, bidden, stilte en een heus kerstdiner. De 
avond met als thema, ‘Jezus, what the FAQ?’ kwam 
pastoor Henri ten Have ook langs en hebben we 
hem alles kunnen vragen over Jezus. En begin juni 
hebben we samen met andere jongerengroepen 
van de kerken in Bennekom een nacht zonder dak 
gehad en gezamenlijk heel veel geld ingezameld 
voor straatkinderen in India, Kenia en Bolivia! 

En ook dit schooljaar is er elke maand een On the 
Road avond waarin we samenkomen (meestal in de 
kerk in Bennekom) en plezier hebben. De eerste 
data in 2018 zijn bekend: 

- 31 augustus (startfeest seizoen 2018-2019) 
- 23 september (jongeren parochiedag) 
- 19 oktober 
- 23 november 
- december (kerstdiner) 

Ben je benieuwd naar On the Road? We zouden het 
super vinden als je een keer langskomt! En neem 
gerust een vriendje of vriendinnetje mee als je wilt! 

Wil je meer informatie, dan kan je ons mailen, 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl. 

 
Namens On the Road, 

Mark, René en Suzanne 
 
 
 
 

Een mooie dag in augustus……….. 

En dat was het, die woensdag 22 augustus, 
“VLEGELDAG” in ons eigen Bennekom. En wat ook 
een traditie lijkt te worden is toch steeds weer dat 
die dag de zon volop aanwezig is. Natuurlijk doet 
ook onze MVR uitbundig mee aan deze bijzondere 
dag en de “VLEGELS” (nieuwe werkgroep) heeft z’n 
uiterste best gedaan om er weer een spektakel van 
te maken op ons kerkplein. Janneke had weer een 
heel assortiment kleding en sieraden verzameld 
voor de verkoop en zelfs de zaterdag daarvoor was 

ze al met haar team present om diegenen, die niet 
konden wachten tot woensdag, deze dag al hun slag 
te laten slaan. Het was weer een gezellige drukte 
met veel kooplust, er werd door sommigen al 
gesproken over de “Maria Boetiek”. De verrassing 
was groot toen Janneke het geld ging tellen en de 
opbrengst uitkwam op 835 Euro!!! Toppie!!! Er 
waren ook dit jaar weer 2 kramen neergezet voor 
andere activiteiten, zoals verkoop van koffie met 
wat lekkers of thee en sappen, boeken {hadden we 
nog een restant van) en diverse andere artikelen. 
Ook was nieuw dit jaar verkoop van een kalender 
van Bennekom, met mooie foto’s rondom onze 
kerk, deze kalender wordt ook nog te koop 
aangeboden o.a. met onze Parochiedag, een 
aanrader!!! Er was nu ook “haardhout” in de 
aanbieding. Toen wij aan het einde van de dag van 
deze kramen het geld gingen tellen kwamen we uit 
op een bedrag van 654 Euro!!!! Ook toppie!!!! Bij 
alle hectiek van de dag, konden de mensen ook 
onze mooie kerk bekijken, waar boekjes lagen met 
uitleg over alles wat met de kerk te maken had. In 
alle drukte een “oase” van rust en bezinning. U 
begrijpt, het is een fantastische dag geweest!!!! 
Graag willen wij, als Vlegels, benadrukken dat dit 
alles organisatorisch niet mogelijk was geweest 
zonder Uw hulp. Het was weer onvoorstelbaar hoe 
velen zich gevraagd of ongevraagd aanmeldden om 
ons spontaan te helpen. En dan nog al dat lekkers 
wat men gebakken had, taarten in alle soorten en 
maten, onvoorstelbaar!!!! Met dit alles komend tot 
een prachtig resultaat. We hebben met z’n allen de 
kas voor verbouwing van het zaaltje (dat wordt wel 
een paleisje) weer goed aangevuld. Lieve mensen 
{durf geen namen te noemen, bang om iemand te 
vergeten} dank, heel veel dank en tot een volgende 
“VLEGELDAG”. Groetjes van alle Vlegels. 
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Katholieke lokale gemeenschappen: Waarheen? Nieuwe 
ontwikkelingen 

 
 
‘Vroeger’ werd het samenvallen van lokale geloofsgemeenschap (parochie) en Kerk 
(instituut) haast onbewust als een vanzelfsprekendheid ervaren. Toen in de loop van de 
jaren 1970 en volgende het priestertekort desastreuze vormen aannam en tegelijkertijd 
velen de kerk verlieten, werden wij, de gewone gelovigen die bleven, ons bewust van 
onze eigen verantwoordelijkheid en ontdekten we dat wij de Kerk zijn. Dat maakt het 
noodzakelijk om samen na te denken over het behoud van de vitale gemeenschappen die 
er zijn en tegelijk over uitdagingen voor die gemeenschappen en het uitzien naar nieuwe 
manieren van gemeenschapsvorming. 

Daarover gaan wij samen spreken onder leiding van professor Jozef Wissink. Jozef Wissink 
is priester van het aartsbisdom Utrecht en was hoogleraar praktische theologie aan de 
theologische faculteit Tilburg/Utrecht. Hij is bekend geworden vanwege zijn pleidooi om 
plaatselijke geloofsgemeenschappen serieus te nemen. Men moet ze niet willen dwingen 
zichzelf op te geven, ook niet als er kerken gesloten worden. 

De bijeenkomst waartoe wij u allen van harte uitnodigen wordt gehouden: 

Datum: Op dinsdag 27 november 2018  
Plaats: Maria Virgo Reginakerk te Bennekom, Heelsumseweg 1 
Tijd: 20:00 uur; inloop 19:30 uur koffie enz. 
Einde: 22:00; met een drankje napraten 
Opgave: Graag opgeven vóór 25 november bij: Truus Appelman, truusapp@xs4all.nl 

of 0318 414 943 
 
 
 

 

  

mailto:truusapp@xs4all.nl
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Collecte opbrengsten 2e kwartaal 2018 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de 
collecteopbrengsten over het tweede 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 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) registratie van 
de belasting heeft. 

1e collecte 

2018 € 2017 € 

1e paasdag 179.35 2-apr 102.16 

8-apr 79.85 9-apr 108.95 

15-apr 63.00 1e paasdag 216.27 

22-apr 82.97 23-apr 101.90 

29-apr Titus 
zondag 

30-apr Titus 
zondag 

6-mei 104.45 7-mei 152.15 

13-mei 116.80 14-mei 103.91 

20-mei 143.27 21-mei 80.15 

27-mei 98.18 28-mei 116.75 

3-jun 73.15 4-jun 163.20 

10-jun 111.80 11-jun 201.08 

17-jun 52.70 18-jun 82.08 

24-jun 77.85 25-jun 116.65 

totaal 1,183.37 totaal: 1,545.25 

De collecteopbrengsten over het tweede kwartaal 
van 2018 zijn helaas zo'n € 360 lager dan in de 
vergelijkbare perioden van 2017. Hopelijk wordt dat 
in het volgende kwartaal weer goedgemaakt. 

2e collecte t.b.v. goede doelen 

2018 € doel: 

1-apr 181.75 Oase Oosterbeek 

8-apr 94.10 Caritas 

15-apr 111.33 Nacht zonder dak 

22-apr 99.18 roepingen zondag 

29-apr - Titus zondag 

6-mei 103.25 Manege zonder drempels 

13-mei 119.63 Caritas 

20-mei 159.65 Week vd Nederlandse 
Missionaris 

27-mei 154.80 Kindervluchtelingen 

3-jun 90.75 ISOFA (schuldhulpverlening 
Wageningen) 

10-jun 296.07 Caritas 

17-jun 83.90 Zonnebloem Bennekom 

24-jun 104.38 Leger des Heils 

totaal: 1,598.79  

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. 

In het 3e kwartaal zijn de 2e collectes bestemd voor: 

1-jul EPAFRAS 

8-jul Caritas 

15-jul Ronald McDonald Huis Arnhem 

22-jul Cordaid / Wederopbouw Haiti 

29-jul geen collecte; Titus zondag 

5-aug Stichting Present Ede 

12-aug project Pater Ferd Vergeer 

19-aug Caritas 

26-aug MIVA 

2-sep PAX Zuid-Soedan 

9-sep Hospice Bennekom 

16-jun Vredesweekcollecte 

23-sep Caritas 

30-sep geen collecte; Titus zondag 

EPAFRAS bezoekt Nederlandse gedetineerden in 
gevangenissen in het buitenland en geeft hen 
geestelijke zorg. Op 8 juni, 25 augustus en ook op 
23 september is de 2e collecte bestemd voor Caritas 
in Bennekom. In het Ronald McDonald Huis Arnhem 
verblijven ouders, broertjes en zusjes van kinderen 
die worden behandeld in revalidatiecentrum 
Klimmendaal of ziekenhuis Rijnstate. Op 22 juli 
werd de 2e collecte besteed aan de wederopbouw 
van de door de orkaan Matthew getroffen gebieden 
in Haïti. Dit is een project van CORDAID. Stichting 
Present Ede slaat een brug tussen mensen die iets 
te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen 
kunnen worden. Op zondag 12 augustus is de 2e 
collecte geschonken aan pater Ferd. Vergeer bij 
gelegenheid van zijn 60 jarig priester jubileum. 
Zoals hij zelf in deze viering heeft toegelicht gaat dit 
geld besteed worden aan zijn project. Hospice 
Bennekom biedt mensen een huiselijke omgeving 
als thuis wonen in de laatste fase van het leven niet 
meer mogelijk is. PAX Vredesweekcollecte: Pax 
staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de 
moed hebben om voor vrede te gaan. Tijdens de 
Vredesweek vraagt PAX uw steun voor geweldloze 
vredesstrijders wereldwijd. 

Locatieraad, Gerard Bolscher 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

 

 

mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste dames, hopelijk hebben jullie een goede 
zomer achter de rug! Wij hebben een speciaal jaar 
voor de boeg. Immers in 2019 bestaat het K.V.G. 60 
jaar! Het bestuur heeft een aantrekkelijk 
programma samengesteld en nodigt alle leden van 
harte uit voor alle bijeenkomsten. 

Wat er te gebeuren staat 
Maandag 10 september: Openingsavond. 

Aanvang: 19.30 uur in de Maria Virgo Regina Kerk. 
Gastvrouwen: Wijk 2 (Willemien de Groot). We 
beginnen zoals ieder jaar met een viering in de kerk. 
Marianne Thie zal daarin voorgaan en het Dames-
koor onder leiding van Mieke Konst zal voor ons 
zingen. Het jaarthema is: 'Speuren naar God – 
sporen van God'. De collecte is ook dit jaar voor 
Melania. Na de viering komt de Vereniging MVR ons 
vertellen wat de vereniging doet. Hierna drinken wij 
koffie of thee met iets lekkers in de parochiezaal. 
Aansluitend is er de Algemene Ledenvergadering. 

Na de koffie beginnen we met de agenda: 

1. Welkom 
2. In memoriam 
3. Mededelingen 
4. Notulen vorige vergadering 
5. Jaarverslag verenigingsjaar 2017/2018 
6. Financieel verslag 2017/2018 
7. Verslag kascommissie en benoeming 

nieuwe commissie 
8. Jubilarissen 
9. Rondvraag 

10. Afsluiting met een glaasje en wat napraten. 

Maandag 8 oktober: De Heer Vogelaar zal ons het 
ontwikkelingsverhaal van de bijen 
vertellen. Hij gaat ons laten zien hoe het 
honingslingeren in zijn werk gaat. 
Natuurlijk gaat hij ons ook vertellen over 

de verschillende soorten honing. Er is een 

mogelijkheid om honing na afloop te kopen. 
Aanvang: 20.00 uur, koffie of thee vanaf 19.30 uur. 
Plaats: Parochiezaal. Gastvrouwen: Wijk 3 (Toos 
Teunissen). 

Woensdag 10 oktober: Koffieochtend. Zie het 
Wensenplan op pagina 9. Zet deze 
datum alvast in uw agenda. U kunt u 
aanmelden via een lijst die op 8 
oktober rondgaat of bellen met Lia 
Fintelman, 0318 617 726 of Toos 

Teunissen, 0318 418 955. 

Maandag 5 november: Mevrouw Yvonne Bos gaat 
een lezing geven over hartkwalen specifiek bij 
vrouwen. Plaats: Parochiezaal. Aanvang: 20.00 uur, 

koffie of thee vanaf 19.30 uur. 
Gastvrouwen: Wijk 4 (Henny de Nijs). 

Mede namens het bestuur, 
Gea Kleipool, voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bedevaart Kevelaer oktober 
De Arnhemse broederschap Onze Lieve Vrouw van 
Kevelaer gaat zaterdag 6 oktober 2018 weer op 
bedevaart naar Kevelaer. U bent van harte 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  

Dit jaar gaat de nieuwe pastoor Tuan Nguyen van 
de Parochie St. Eusebius Arnhem mee naar 
Kevelaer. Verder gaan mee als voorgangers pastoor 
H. ten Have van de parochie Z. Titus Brandsma te 
Wageningen, Diaken S. Kruszynski van de Poolse 
gemeenschap en de bisschop van Utrecht W. Eijk. 
Deze dag heeft als thema “vrede zoeken”. 

U kunt zich nu opgeven via onze website 
www.arnhemsebroederschapkevelaer.nl, of via een 
mail naar info@arnhemsebroederschapkevelaer.nl, 
of door contact op te nemen met ons op 
telefoonnummer 0263 614 556. 
 
 

  

http://www.arnhemsebroederschapkevelaer.nl/
mailto:info@arnhemsebroederschapkevelaer.nl
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 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Tussen geloof en ongeloof – bij Marcus 
9, 14-29 
Dit jaar gaan mijn bijdragen aan het kerkblad van 
Bennekom over het evangelie van Marcus. Dat doe 
ik niet alleen omdat nu op de zondagen uit dit 
evangelie gelezen wordt, maar ook omdat ik het 
een fascinerend boek vind. Het is het oudste van de 
vier evangelies, het kortste en ogenschijnlijk het 
meest eenvoudige. Lange tijd is er door bijbel-
geleerden een beetje op neergekeken. Het vocabu-
laire van Marcus getuigt niet van een grote eruditie, 
en de verhalen zouden vlotweg opgedist zijn en 
zonder al te veel diepzinnige gedachten achter 
elkaar geplakt. Maar die opvatting wordt lang-
zamerhand losgelaten. Marcus wordt daarvoor te 
graag gelezen en blijkt veel doordachter in elkaar te 
zitten dan op het eerste gezicht lijkt. 

Een van de belangrijke thema's van Marcus is de 
vraag hoe we Jezus moeten navolgen. Dat is niet 
eenvoudig, daar waren de eerste volgelingen van 
Jezus op een gegeven moment wel achter. In de tijd 
dat het evangelie geschreven werd, veertig jaar na 
de dood en de opstanding van Jezus, was dit een 
nijpend probleem in de christengemeenschappen. 
Na een aanvankelijk enthousiaste start was de 
beweging in zwaar weer terechtgekomen. De tijden 
waren verschrikkelijk: in Palestina was een opstand 
uitgebroken tegen de Romeinse bezetters. De 
vergeldingsmaatregelen van de Romeinse legers 
waren verwoestend voor de burgerbevolking, voor 
joden en voor christenen zonder onderscheid. Bij 
groten getale werden mensen omgebracht of 
beroofd en verjaagd. De overgebleven joodse 
leiders deden er ten aanzien van de christelijke 
gemeenschappen nog een schepje bovenop: op dit 
moment van crisis was het voor hen zaak om 
schoon schip te maken en die lastige christelijke 
sekte definitief buiten de joodse gemeenschap te 
zetten. Christenen werden dus ook nog eens van 
vele van hun sociale verbanden afgesneden. In 
Rome waren door keizer Nero de christenen 
beschuldigd van de grote brand die de stad had 
getroffen in het jaar 64. In de daaropvolgende tijd 
werden christenen in Rome en ook in andere 
plaatsen van het Romeinse Rijk massaal vervolgd. 
Het was inderdaad niet gemakkelijk om christen te 
zijn! Precies daarom schreef Marcus zijn evangelie. 
De gemeenschap waar hij leefde, had nieuwe 
inspiratie nodig. De vele verhalen over Jezus die 
bewaard werden en al tientallen jaren doorverteld, 

werden door hem (waarschijnlijk in samenwerking 
met anderen) bij elkaar gebracht en in een nieuw 
verband geplaatst. Zo wilde hij opnieuw duidelijk 
maken hoeveel levensgeluk het kon geven om Jezus 
na te volgen, juist in moeilijke tijden. 

In het verhaal uit Marcus 9, over de genezing van 
een waarschijnlijk epileptische jongen, zien we in de 
beginscène de situatie van de gemeenschap van 
Marcus op beeldende wijze opgetekend. Jezus is 
afwezig(!). Mensen discussiëren heftig met elkaar, 
want de leiders van de gemeenschap (de discipelen) 
kunnen geen oplossing bieden voor de ellendige 
situatie waarin ze verkeren en die hier 
gesymboliseerd wordt door de zieke jongen die zijn 
hele leven bezeten is door een onreine geest. 
Iedereen bemoeit zich ermee, ook schriftgeleerden 
(d.w.z. de leiders van de joodse gemeenschap). Die 
zullen waarschijnlijk zeggen dat de christenen het 
bij het verkeerde eind hebben. Het is verwarring 
troef, wat wordt Jezus gemist! 
 En dan komt Jezus van de berg naar beneden. 
Iedereen is opgelucht, nu zal er wel een oplossing 
komen. Die komt er inderdaad, maar zoals altijd op 
enigszins verrassende wijze. Het is geen snelle, 
probleemloze genezing zoals we die op andere 
plekken in het evangelie wel tegenkomen, 
bijvoorbeeld bij de genezing van de lamme man in 
Marcus 2, of van de schoonmoeder van Petrus. Daar 
hoeft Jezus alleen maar de zieke aan te raken of 
zelfs dat niet eens. Maar in dit verhaal draait het 
niet om de vraag of het Jezus wel of niet zal lukken. 
De aandacht is niet gevestigd op zijn miraculeuze 
geneeskunst. 
 Het gaat daarentegen om dat enigszins 
verwarrende gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen 
en anderen uit de menigte, waaronder speciaal de 
vader van de zieke jongen. Er vallen verwijten, er 
wordt getwijfeld aan de goede afloop en de onreine 
geest richt ondertussen nog de nodige schade aan, 
zodanig dat sommigen menen dat alles voor niets is 
geweest. Middenin dat gesprek zegt de vader iets 
cruciaals: “Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp”. 
Hij vertrouwt dat het goed komt, maar tegelijk zit 
hij vol twijfel. Hij uit die twijfel hardop en vraagt om 
hulp. En die hulp komt. Jezus gaat de confrontatie 
aan met de boze geest, pakt de jongen bij de hand 
en helpt hem overeind. 

“Waarom is dit ons niet gelukt?” vragen de 
leerlingen na afloop aan Jezus. Hij antwoordt: “Dit 
soort geesten kan alleen door gebed uitgedreven 
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worden.” Dat is verrassend, want waar in het 
verhaal heeft Jezus dan gebeden? Er zijn wel andere 
genezingsverhalen waar Jezus zijn blik op de hemel 
slaat (bv Marcus 8,34), maar hier niets van dat alles. 
Maar Jezus zegt ook niet dat hij het is die gebeden 
heeft! Het is de vader van de jongen die in die 
cruciale zin van het verhaal een puur gebed 
uitspreekt: “Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp”. 
Bidden is voor de Heer je vertrouwen uitspreken, je 
tegelijk bewust zijn van je zwakte en vragen wat je 
nodig hebt. Dan zijn je problemen niet als bij 
toverslag opgelost, dat blijkt ook wel uit het 
verhaal, want er volgt nog een heel geworstel met 
de geest die opspeelt en de twijfel die bij sommigen 
toeslaat. Maar de jongen komt tot genezing. 

Bidden is dus niet alleen maar een individueel 
onderonsje met God. Marcus plaatst het gebed hier 
middenin de gemeenschap, recht tegenover de 
problemen die er spelen. Het is God betrekken bij je 
macht en je onmacht en de hulp inroepen van wie 
kunnen helpen. Zo valt eruit te komen, en dat geldt 
zowel voor de gemeenschap van Marcus, met haar 
problemen, als voor ons, tweeduizend jaar later, en 
nog altijd heen en weer geslingerd tussen eenzelfde 
geloof en ongeloof. 

Marc van der Post 
(De teksten waarover ik schrijf gebruik ik ook in verschillende Bijbelgroepen hier. 
Dit jaar doe ik veel bibliodrama, en alle verhalen uit Marcus die ik besproken heb, 
blijken daar uitermate geschikt voor te zijn.) 

 

MVR-estafette: Huub Oude Vrielink 
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: Huub Oude Vrielink 

Leeftijd: 59 jaar 

Geboren te: Almelo 

Verliefd, verloofd, getrouwd: Getrouwd met Ingrid 
Spoor. We hebben drie kinderen: Nynke, Job en 
Pelle. 

Hobby’s: actief buiten zijn en sporten (ATB), klussen 
in en aan het huis, modelspoor. 

Opleiding: ik heb biologie aan de toenmalige 
Landbouwhogeschool in Wageningen gestudeerd. 
Daarna ben ik in Maastricht aan de faculteit 
Geneeskunde gepromoveerd op een onderzoek 
naar het gedrag van bloedvaatjes in spieren. En als 
je eenmaal kinderen hebt volg je gedurende een 
periode van pakweg twee decennia een opleiding 
“wat doet mijn gedrag met een ander”. 

Huidige beroep: ik heb sinds 12 jaar een zelfstandig 
bedrijf (ErgoLab Research), onder welke vlag ik 
verschillende typen werk uitvoer: onderzoek naar 
de trillingsblootstelling van mensen werkend op een 
voertuig of met aangedreven gereedschap, verkoop 
van een software pakket m.b.t. de tijdbesteding in 
Nederlandse huishoudens (o.a. gebruikt door 
verzekeringsmaatschappijen bij letselschade), het 
geven van onderwijs (Pantarijn) en het coachen van 
studenten aan de Wageningen Universiteit. Bij deze 
laatste organisatie ben ik sinds dit jaar ook in part-
time dienst voor onderwijsontwikkeling. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Zeker, omdat ik hierbinnen heel 
veel mensen ken die net als Ingrid en ik dezelfde 
stappen in het leven hebben doorlopen: komen 
wonen in Bennekom, oriënteren in de omgeving, 
kinderen opvoeden en hen proberen te begeleiden 
tot, zoals Ben Piepers dat noemde, goede en 
soepele mensen. Velen van hen zijn hele leuke 
mensen om mee om te gaan. En hoewel dat 
natuurlijk zich niet beperkt tot onze geloofs-
gemeenschap, is voor mij het gevoel belangrijk dat 
je dezelfde waarden deelt. Leven alleen voor jezelf 
is behoorlijk leeg. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Ja, en dat zal ongetwijfeld mede 
veroorzaakt zijn door mijn opvoeding in een stevig 
katholiek gezin (Ingrid zal zeggen dat mijn ouders 
wel héél erg katholiek waren). Over geloof en de 
kerk werd dan ook niet gepraat om je gedachten 
erover te scherpen, het was een vanzelfsprekend-
heid en er was geen ruimte voor twijfel. Dat werd 
nog eens versterkt omdat mijn vaders familie een 
onderduiker in de Tweede Wereldoorlog heeft 
geholpen, Jan ter Schure, de latere bisschop van 
Den Bosch. Hij is een heel goede vriend in de familie 
geworden, en hij heeft Ingrid en mij ook getrouwd. 
En hoewel zijn standpunten die hij openlijk deed 
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wel erg strak volgens de richtlijnen van Rome 
waren, gaf hij ons alle ruimte. Toen Ingrid en ik 
gingen samenwonen voordat we getrouwd waren, 
kon dat natuurlijk niet volgens de officiële lijn, en 
mijn ouders vonden het maar niks. Maar hij steunde 
ons: “Het is goed als je het voor jezelf kunt 
verantwoorden.” Jammer genoeg heeft hij die 
uitspraak nooit in het openbaar gedaan. Tevens 
moet ik constateren dat het blinde vertrouwen dat 
mijn ouders hadden in een God, en daardoor 
wellicht ook weinig kritisch waren ten aanzien van 
de katholieke kerk als instituut, bij mij wel anders is 
geworden. Ik denk dat de boodschap van het 
Nieuwe Testament enorm waardevol is, maar dat 
die steeds maar weer moet worden herschreven en 
aangepast aan de nieuwe tijd. En bovendien zullen 
we dat als mensen zelf moeten doen. Teveel 
tradities kunnen de essentie van de boodschap wel 
eens in de weg staan. 
Ik voel me wel thuis bij de katholieke kerk, en het is 
wel een grappige ervaring dat waar in de wereld je 
ook naar een katholieke viering gaat, je precies 
weet wat er gaat komen. Maar voor mij is het niet 
dat uiterlijk, de soms wel erg uitbundige pracht die 
we nu kunnen bewonderen ten koste van de vele 
gewone katholieke mensen in het verleden. Dat is 
voor mij niet de essentie zoals Jezus ons heeft 
willen leren. Ook voor katholieken, toen en nu, 
geldt dat je heel sterk in je schoenen moet staan wil 
je de weelde kunnen dragen. En tegelijkertijd zie je 
dat sommige katholieke leiders wel heel erg blijven 
hechten aan de vorm. Bijvoorbeeld toen we een 
paar jaar geleden op Kerstnacht naar de kerk in 
Talinn gingen, bleek de bisschop daar nog wel 
behoorlijk ouderwets en weigerde aanvankelijk ons 
de communie te geven omdat we niet zoals vroeger 
de communie op de tong gelegd wilden en aan de 
kinderen zelfs bij de communie uitreiking vroeg of 

ze wel katholiek waren. Tja, onze kinderen waren 
toen behoorlijk verbolgen. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Op dit moment niet heel actief: alleen 
binnen Caritas. Het fijne daarvan is overigens wel 
dat het hier gaat om hulp aan personen die het echt 
nodig hebben. Dat kan soms door middel van geld 
gaan, maar soms ook via een andere steunvorm 
(bijvoorbeeld het opknappen van een fiets of het 
helpen via een gesprek). In het verleden heb ik heel 
wat jaren samen met vele anderen de werkgroep 
Gezinsvieringen getrokken. Dat was erg dankbaar 
om te doen, ook voor mezelf, omdat je hierbij leert 
om de essentie van een tekst uit de bijbel zodanig 
weer te geven dat deze voor kinderen in hun 
belevingswereld duidelijk wordt. En daar heb ik zelf 
weer veel van geleerd. Bovendien was het een erg 
fijne groep mensen om mee samen te werken.  

Mooie MVR-herinnering: Bij de gezinsvieringen ging 
vaak één van de werkgroepleden mee voor, samen 
met de pastor of voorganger. Op een gegeven 
moment was ik samen met Ben Piepers bij een 
speciale viering, waarbij Ben ook met wierrook 
rondging. Nou heb ik zelf geen hekel aan wierrook, 
en Ben blijkbaar ook niet, want hij deed met 
pretoogjes nog een extra schepje boven op de 
gloeiende kooltjes. De kerk stond al snel behoorlijk 
blauw van de rook en meerdere personen zaten te 
kuchen. Alsof het een soort hemelse plagerij betrof. 

Stokje gaat door naar: Viviane Ampt 

Want: Zij heeft zich zoveel jaren met zoveel energie 
voor het kinderkoor ingezet, ook in tijden dat er 
maar een paar kinderen dreigden over te blijven. Ik 
vraag me wel eens af hoe ze die periode ervaren 
heeft. 
 

 
 
 
 
 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Herfst) tot zondag 21 oktober; voor TitusBreed tot  
woensdag 17 oktober  
e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com 
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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 

 Gerard Bolscher, 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

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: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/

