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 ___________________________________ HERFST ___________________________________ 

De stilte van de avond is zó stil, 
hoorbaar wordt het vallen van het laatste ooft. 

De nachten worden koud, de nevel kil, 
waarin de wind de bruine blaren rooft. 

Als straks de zon al in de middag dooft, 
de kruinen dood`lijk zwart zijn, tegen wil 

en dank van `t warm septemberkleed beroofd, 
worden de volste dromen ijl en kil. 

Laten wij daarom van de laatste gloed 
der herfst genieten zonder droefenis; 

de blaren geel zien worden zonder weemoed. 

O, wilde wingerd van geronnen bloed, 
die brandend ons een eeuwig teken is, 
leer ons te leven met eenzelfde gloed. 

    Jan Wolkers 

Bovenstaand sonnet van de schrijver/kunstenaar Jan Wolkers, kwam ik tegen in een natuurtijdschrift in een 
wachtkamer. Snel heb ik het overgeschreven om te gebruiken voor dit Voorwoord. Later kwam ik het tegen 
in het nieuwe jaarthemaboekje waarin ook dit jaar weer verrassend mooie gedichten staan. 

Terwijl Jan Wolkers al in zijn tienerjaren zijn streng gereformeerde geloof afzweert blijft in zijn werk het 
geloof een belangrijke rol spelen. Dit blijkt uit het veelvuldig gebruik van Bijbelse citaten. Als bejaard 
schrijver verhaalt hij vaak over wat leeft in de natuur; vol verwondering en bewondering over de schepping; 
in dit gedicht over de Herfst. Als geen ander is Wolkers ervan doordrongen dat het de aard der dingen is dat 
alles verdwijnt om later weer opnieuw te beginnen. Het gedicht roept ons op ons in deze laatste 
herfstmaanden te spiegelen aan de prachtige verkleuring van de bladeren. 

Leven met eenzelfde Gloed – een prachtige vergelijking voor onze levensopdracht. 

------------------------------------------- 

In de maand november gedenken wij onze overledenen. We doen dat op 2 november in onze kerk in de 
Allerzielenviering en op 9 november tijdens het “Moment van gedenken” in de Oude kerk en met veel 
kaarslicht op het kerkhof, een activiteit van de gezamenlijke kerken en Opella. Een activiteit die u eens mee 
moet maken. Alles hierover is te vinden in dit NieuwSBlad. 

Ook de lezing van Josef Wissink op 27 november in onze kerk mag u beslist niet missen. Onder zijn leiding 
denken we met elkaar na over het behoud van een vitale geloofsgemeenschap. Ook hierover vindt u alle 
informatie in dit NieuwSBlad. 

Riet Kroes 
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Agenda 
nov 4 gezinsviering alexanderschool 
 9 moment van gedenken 
 9 gerald troost in brinkstraatkerk 
 10 sint maarten optocht 
 10 cov bennekom dvorak concert 
 16 taizéviering 
 17 -19 klimaatweekend bennekomse kerken 
 23 on the road 
 25 samen de maaltijd delen 
 27  lezing josef wissink 
 29 parochiebestuur op bezoek! 20.00 uur 
 

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 2-11 t/m 16-12 in 
de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom  

vrijdag 2 november, Allerzielen 
19.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

dameskoor 
voorgangers: Marian Bolscher en Brigitte Kaptein 

Koester hun namen... 
Op vrijdag 2 november, in de viering van 
Allerzielen om 19.30 uur, gedenken we 
onze dierbare overledenen en met name 
hen, die in het afgelopen jaar zijn 
gestorven: 
 Adriana Maessen- Rijntjes, 92 jaar 
 Nol Frederiks, 85 jaar 
 Annie Vogelzang-van Brakel, 85 jaar 
 Chris Gerrits, 83 jaar 
 Jan Scholten, 83 jaar 
 Theo Lentjes, 70 jaar 
 Wies Zwetsloot-Hulshoff, 90 jaar 
 Gerrit Righolt, 95 jaar 
 Lies Verdiesen-van Reusel, 89 jaar 
 Paul Nooij, 73 jaar 
 Dick de Winter, 79 jaar 

zondag 4 november, 31ste zondag d/h jaar 
10.30 uur: gezinsviering met Alexanderschool 

m.m.v. kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Terre des Hommes 

zondag 11 november, 32ste zondag d/h jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis 
voorganger: Pater Ferdinand Vergeer 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Wederopbouw St. Maarten 

Bloemetje van Arsis 

zondag 18 november, Scheppingszondag, 33ste 
zondag d/h jaar 

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

voorganger: pastor Hans Lammers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Nationale jongerencollecte 

zondag 25 november, Christus Koning 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Johanneskoor 
voorganger: pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Cordaid t.b.v. Rohingya 

zondag 2 december, 1e zondag van Advent 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

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 9 december, 2de zondag van Advent 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: pastor Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad 

zondag 16 december, 3de zondag van Advent 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola MVR 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Bisschoppelijke Adventsactie 

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. 
nov 11 10.30u Meijs 0318 4 18 273 
 25 10.30u v. Oostrum 0318 417 889 
dec 09 10.30u Kroes 0318 418 002 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
nov 11 10.30u Breteler 0317 415 588 
 25 10.30u Beerepoot 0317 423 570 
dec 09 10.30u De Vocht 0318 413 088 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
nov 11 10.30u Baks 0318 418 686 
 25 10.30u Meijs 0318 4 18 273 
dec 09 10.30u Baks 0318 418 686 

Mededelingen 
Verhuisd 
- Bert Schoorlemmer verhuist per 10 oktober van 

Eltersehof 8 naar Dokter Huisinghlaan 19, 
Nunspeet 

- Mevrouw Riek Dijkstra, van Hendrik van Poelwijk-
laan in Bennekom naar St. Barbara appartement 
304, Minister Aalbersepark 1, 6711NT Ede, tel. 
0318 415 067 

Parochiebestuur komt op bezoek 
Op donderdag 29 november komt het parochie-
bestuur van de zalige Titus Brandsma parochie 
op bezoek bij onze MVR Geloofsgemeenschap. 
Zij zal dan schetsen hoe het staat met de huidige 
situatie en de toekomst van onze parochie in het 
algemeen en onze MVR gemeenschap in het 
bijzonder. Uiteraard kunt u dan ook uw vragen 
stellen en in discussie gaan. Het is in onze eigen 
kerk aan de Heelsumseweg en het begint om 8 
uur 's avonds. Komt allen! 

De locatieraad 

Eerste Communie 
Op zondag 16 juni 2019 is het weer zover: dan 
mogen kinderen (vanaf groep 4 van de basisschool) 
hun Eerste Communie gaan doen. We hopen dit 
jaar voldoende aanmeldingen te krijgen, zodat we 
begin januari 2019 kunnen starten met het 
voorbereidingstraject. Mocht u geen persoonlijke 
uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u uw zoon 
of dochter aanmelden bij Christianne Marcelis-van 
Acker (marcelis.vanacker@hetnet.nl, 0318 418 347). 

Gezinsviering met Alexanderschool op 4 
november 
Op zondag 4 november is er de jaarlijkse 
gezinsviering met de Alexanderschool, om 10.30 
uur in de MVR-kerk aan de Heelsumseweg. Veel 
kinderen van school zullen een bijdrage leveren aan 

deze viering, die als thema heeft “Heb je even 
tijd?”. 

Hoe vaak zeggen wij het niet: “ik heb nu geen tijd!”. 
Op deze zondag nemen we de tijd om er met z’n 
allen een mooie viering van te maken, samen met 
pastor Hans Lucassen en kinderkoor Eigenwijs. We 
delen samen Turks brood en iedereen is welkom om 
mee te doen, van jong tot oud! De tweede collecte 
is dit jaar voor Terre des Hommes en uitgekozen 
door een aantal kinderen en Mariëtte. Na afloop 
mogen de kinderen net als vorige jaren bolletjes 
planten in de bloembak voor de kerk. 

Een heel groot kinderkoor zou mooi zijn om de 
viering extra feestelijk te maken! Wie komt er 
speciaal voor deze viering meezingen met 
kinderkoor Eigenwijs? Kinderen vanaf groep 3 zijn 
welkom. Je mag natuurlijk bij het kinderkoor blijven 
als je het leuk vindt, maar je mag ook alleen deze 
viering meezingen. De repetities zijn op 
dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur op de 
Alexanderschool in het lokaal van Karin. Dirigente 
Matty Huls is ook op zoek naar ouders/leerkrachten 
die voor deze viering een combo willen vormen om 
het kinderkoor te begeleiden. 
Allemaal van harte welkom op 4 november! 

Werkgroep Identiteit St. Alexanderschool 

Taizé-viering 

 

Op vrijdag 16 november wordt om 19.30 uur in de 
katholieke kerk aan de Heelsumseweg 1 in 
Bennekom een Taizé-viering gehouden, georgani-
seerd door de Raad van Kerken. Centraal in deze 
viering staat deze keer het gedachtegoed van 
Franciscus van Assisi aan wie een gebrandschilderd 
raam in de kerk van Taizé is gewijd. 

De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé 
(Frankrijk) streeft ernaar wereldwijd mensen uit 
verschillende kerkelijke tradities met elkaar te 
verbinden. De eenvoudige vieringen bestaan uit het 
samen zingen van korte meditatieve liederen, het 
lezen van enkele teksten en er is ruimte voor stilte, 
en gebed. Iedereen is van harte welkom om te 

mailto:marcelis.vanacker@hetnet.nl
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zingen, tot rust te komen en elkaar na afloop van de 
viering te ontmoeten. 

Moment van gedenken Bennekom 
Een sfeervol verlichte begraafplaats. Mensen die 
met een brandend kaarsje hun weg zoeken naar 
het graf van een geliefde. Om hem/haar te 
gedenken. 

De samenwerkende kerken in Bennekom nodigen 
iedereen uit die op deze manier een geliefde willen 
gedenken op de Gemeentelijke Begraafplaats in 
Bennekom. Vrijdag 9 november begint dit moment 
van gedenken om 19.30 uur in de Oude Kerk aan de 
Dorpsstraat met een stilte, muziek en een woord 
van herinnering. Daarna verlaten wij met 
brandende kaarsjes de kerk om naar de 
begraafplaats te gaan. Daar wordt op verschillende 
plaatsen stil gestaan om iedereen de gelegenheid te 
geven de kaarsjes op het graf van de geliefden te 
zetten. Bij een groot hart van kaarsen krijgen zij van 
wie de geliefden gecremeerd zijn alle gelegenheid 
te gedenken door hun kaarsje in het hart neer te 
zetten. Tijdens de wandeling over de begraafplaats 
zal er steeds muziek te horen zijn. 

Bij terugkomst in de Oude Kerk is er koffie en thee 
en alle gelegenheid met elkaar na te praten. 

In Memoriam Dick de Winter 
Op 18 september 2018 overleed onze mede-
parochiaan Dick de Winter in de leeftijd van 79 jaar. 

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend 
Nimmer klagend, altijd stil dragend 

Krachtig was je, heel je leven 
Je hebt ons zoveel liefde gegeven. 

Met deze woorden werd de mens Dick beschreven 
in de rouwcirculaire. Tijdens de afscheidsdienst 
werden ze door zijn zoons Niels en Rody toegelicht. 
‘Stil dragend, nooit klagend’: als echte binnenvetter, 
probeerde jij de tegenslagen in je leven zelf te 
dragen, zonder anderen tot last te zijn. Zelfs in de 
laatste periode. Zonder dat iemand het wist, ging je 
naar het ziekenhuis. En op de vraag of je pijn had, 
zei je: het valt wel mee. Iets dat je tot het laatste 
hebt volgehouden. 

‘Je had een aparte, een heel eigen manier van 
communiceren’: over sommige dingen communi-
ceerde je niet, je deed het gewoon. Maar meestal 
luisterde je, oprecht geïnteresseerd in de ander. Je 
stelde niet veel vragen maar door jouw scherpe blik 
en analyses voelde de ander zich gehoord. 
‘Zorgzaam’: familie, vrienden en de fietsclub waren 
heel belangrijk. Als er iets gedaan moest worden of 

als er hulp nodig was, jij regelde het. Jij was de 
krachtige motor en mama was de brandstof. Ook 
nog tot voor kort: we waren thuis aan het klussen. 
Aan het einde van de dag vroeg ik of je niet moe 
was – ik was namelijk kapot –. Het antwoord was 
steevast: nee hoor. Wat hebben we veel geklust: 
schuur, bovenverdieping, vloer, keuken, niets was je 
teveel. Je was altijd opgewekt, ook bij de 
kleinkinderen Igor en Demi, Björn en Lars. Je vond 
het maar al te leuk om een dagje met ze uit te gaan, 
met ze te spelen en vooral ook om ze een beetje te 
plagen. Je wilde 100 worden om lang bij ons te 
mogen zijn. Je had nog zoveel liefde te geven. 
Helaas mocht het niet zo zijn. Maar 100 word je 
zeker, door jouw bouwwerken en de herinneringen 
die je ons nalaat. Het was een voorrecht om jou bij 
ons te mogen hebben. Je bent aan je laatste tocht 
begonnen. Goede reis en tot later. 

Kleindochter Demi heeft haar eigen herinneringen: 
opa hield erg van motorrijden, zelfs nog tot vorig 
jaar. Hij zat altijd te sleutelen en ook de auto moest 
spik en span zijn. We mochten er niet in eten en 
onze schoenen moesten altijd schoon zijn. Opa 
heeft van die pretlichtjes in zijn ogen en dan lacht 
hij er zo lief bij. Hij wou vroeger altijd 100 worden. 3 
maanden geleden was mijn andere opa overleden. 
Mijn broer Igor ging toen zingen. En opa vond het 
zo mooi dat hij ging klappen in de kerk. 

Tijdens de afscheidsdienst voor Dick zong Igor ook. 
Iedereen in onze kerk vond het mooi en was zo 
ontroerd, dat we allemaal klapten. En, wie weet – 
ergens vandaan – klapte opa ook… We baden om 
Gods aanwezigheid, luisterden naar woorden, naar 
muziek met zorg en eerbied gekozen. Als laatste 
zong ‘oom Ben’, zichzelf begeleidend op de gitaar: 

‘Nooit geen pijn en zorgen meer, maar een nieuw 
leven in een mooie sfeer. Jij bent nu bij Onze Lieve 
Heer, die óók van je houdt.’ 

Dat het zo mag zijn, dat Dick nu mag zijn in Zijn 
eeuwige rust en vrede en mogen zijn vrouw Marga, 
hun kinderen en kleinkinderen hier troost uit 
putten. 

Nieuwe MVR-folder 
Heeft U hem al gezien achter in de kerk? De nieuwe 
folder over onze MVR-geloofsgemeenschap? Wij 
zijn er als PR-groep heel trots op! 

Wij willen als PR-groep graag het mooie verhaal van 
ons geloof en onze geloofsgemeenschap uitdragen. 
Toen wij een jaar geleden begonnen, ontstond al 
snel het plan om de oude MVR-folder die dateerde 
van rond 2007, te vernieuwen. Bij dat proces 
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hebben wij enorme ondersteuning gehad van Aad 
van Wijk die de eerste tekst leverde en van Ria Baas 
van Klip-en-klaar-communicatie uit Renkum. Ria 
heeft met name gelet op de vormgeving en stijl. De 
PR-groep, bestaande uit Henny de Nijs, Rita Karsten, 
Nelly Beerepoot, Arno de Bruin en Hans Wilmink, 
heeft gezorgd voor de foto’s en het verder afronden 
van de tekst. 

 

Het resultaat mag er zijn. De folder is bedoeld voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in onze geloofs-
gemeenschap. De folder geeft een snel overzicht 
van wie wij zijn, wat wij doen, en hoe men met ons 
in contact kan komen. Wij hopen dat de folder een 
kleine stap is op weg naar groei van onze 
geloofsgemeenschap. 

Neem gerust een folder mee als u iemand wilt laten 
zien waar onze geloofsgemeenschap voor staat. 

De PR-groep 

Parochiedag 2018 
Thema van de viering was “Door wat je doet”, met 
medewerking van alle koren die in onze kerk zingen. 
Dat vond ik al een machtig gezicht, het hele 
liturgisch centrum gevuld met zangers van alle 
leeftijden en verschillende dirigenten die om 
beurten een lied dirigeerden. De kerk was prachtig 
versierd met bloemen, gemaakt op de Alexander-
school. Door de kinderen werd een verbeelding 
opgevoerd, heel duidelijk te zien wat de bedoeling 
was: twee vechtende kinderen stopten met vechten 
toen de aanwezigen de, door kinderen uitgedeelde, 
mooi gekleurde papieren hartjes omhooghielden. 

Aansluitend aan de viering nam Leo van 
Broekhoven het woord en hij had een hele grote 
verrassing voor ons! Diverse keren hebben wij in 
onze kerk in Bennekom een Chagall tentoonstelling 
gehad. De laatste keer bij ons 60ste jubileum. Pieter 
en Willemien Zuidema zijn enorm enthousiast over 

de samenwerking met onze kerk bij deze Chagall 
tentoonstellingen en Pieter Zuidema wilde een 
aantal Chagall werken aan de kerkgemeenschap van 
Bennekom en onze vroegere pastor Ben Piepers 
schenken. De serie, uit 1956, omvat vier kleuren-
litho’s en vier zwart/wit litho’s. De zwart/wit litho’s 
zijn afgedrukt op de achterkant van de kleuren-
litho’s. Voor zover Pieter Zuidema bekend is, is deze 
serie in zijn volledigheid van acht werken nergens 
ter wereld permanent zichtbaar. Het gaat dus om 
een unieke Chagall presentatie! Chagall zag zijn vier 
kleurenlitho’s als basis van zijn meer dan honderd 
Mozes-werken. 

De leden van onze geloofsgemeenschap waren in 
groten getale aanwezig, wat ik altijd hart-
verwarmend vind. Na de viering werden we 
getrakteerd op koffie met gebak, gebak dat weer 
door veel vrijwilligers was meegenomen. 

Dit jaar was de organisatie van de Parochiedag in 
handen van de vrijwilligers van de Bloemengroep, 
de Tuinclub en de Technische Dienst. Deze club had 
een parochie-quiz gemaakt met een groot aantal 
vragen, voor elke goede vraag kon je een punt 
verdienen, diegene met de meeste punten kreeg de 
hoofdprijs. We verdeelden ons in zelf samen-
gestelde groepjes en moesten flink in ons geheugen 
duiken: het was een soort van geschiedenisquiz 
over het ontstaan van onze kerk en over onze 
beschermheilige Titus Brandsma. Er werd flink 
nagedacht en overleg gepleegd ook met de 
groepjes onderling! De hoofdprijs was de prachtige 
kalender 2019 met foto’s van onze kerk! 

Daarna werden we uitgenodigd voor een drankje, 
was er heerlijk zelfgemaakte soep met brood en 
werd de paaskaars verloot. Al met al kunnen we 
terugkijken op een zeer geslaagde Parochiedag 
2018! 

Marialda Kuin 
Voor foto’s van de parochiedag zie de website: 

www.rkkerkbennekom.nl/fotos/fotos-parochiedag/ 
 
Naschrift 

In Katholiek Bennekom Nieuws van 2 oktober werd 
gemeld: 
Wekenlang zijn er loten verkocht voor de 
felbegeerde paaskaars. Elk jaar is er maar 1, dus de 
spanning was te snijden op onze jaarlijkse 
parochiedag, toen het winnende lot getrokken 
werd. Het werd lot nummer 743. De gelukkige 
eigenaar van dit lot was echter niet aanwezig op het 
moment van de trekking. Die heeft dus ook de 
lekkere soep gemist, en het versgebakken Turkse 
brood. Dat is op zich al erg genoeg. De paaskaars 

http://www.rkkerkbennekom.nl/fotos/fotos-parochiedag/
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kan gelukkig alsnog geregeld worden. De winnaar 
kan contact opnemen met Piet Boers om de prijs 
een keer op te halen bij de kerk. 
En de winnaar meldde zich bij hem na de 
Taizéviering op 21 oktober: “Arend-Jan Nell was 
thuisgekomen van vakantie en ontdekte toen dat hij 
het winnende lot had van de Paaskaars en was er 
superblij mee, want hij had er nog geen. Heb hem 
natuurlijk van harte gefeliciteerd en de kaars 
overhandigd.” 

Litho’s Mozes-serie Chagall in de kerk 

De serie bestaat uit: 
- Mozes ontvangt de wetstafels uit Gods hand op 

de berg Horeb; 
- De woedende Mozes smijt de tafels stuk als hij de 

afgodendienst van zijn volk ziet; 
- God roept Mozes tot de orde en laat hem de 

wetten opnieuw in steen uitbeitelen; 
- Mozes peilt zijn volk bij het afdalen van de berg 

Horeb met de tafels in zijn armen. 

 

De litho’s zijn te bekijken op zondagen rond de 
viering en door de week tijdens de parochiewacht 
(10.30 – 11.30 uur). 

MVR Quiz Parochiedag 
Een van de activiteiten tijdens de parochiedag was 
de MVR Quiz met een versie voor volwassenen en 
een voor kinderen. Voor de volwassenen waren er 
27 vragen in de categorieën MVR, Titus Brandsma 
en Overig. Voor de kinderen waren er 10 vragen; de 
meeste daarvan konden worden beantwoord door 
goed in de kerk rond te kijken. Er was genoeg 
enthousiasme, 16 groepjes volwassenen en een 
groepje kinderen deden mee. Het was mooi om te 
zien hoe iedereen in discussie ging over de vragen. 

Met de vragen over het bouwjaar van de kerk 
(1957), de architect (Piet Starmans) en wie er een 
belangrijke financiële bijdrage heeft geleverd 
(Dekenaat Elst) had men weinig moeite. Wel 
dachten sommigen dat er in de toren twee klokken 
hingen, maar het weer nodigde ook niet uit om 
buiten even te gaan kijken. Het aantal Maria-
beelden dat onze kerk telt varieerde van 2 tot 5 
maar het zijn er toch echt 5. Dat Jos Jansen de 

vrijwilliger van het jaar is en Nicole Bischoff de 
kunstenaar die het nieuwe Maria beeld heeft 
gemaakt wist iedereen wel. Welke vervoermiddelen 
naar Titus Brandsma zijn vernoemd, dat was een 
lastige; een van de antwoorden was een 
brandweerauto, maar het zijn twee treinen, een van 
Veolia en een van Arriva. De vraag “Wie krijgen er 
onderdak in de MVR herberg?” leverde geen enkel 
goed antwoord op, vaak werd On The Road 
genoemd en een keer Ruud, maar het enige goede 
antwoord was natuurlijk bijen en insecten. De 
hoeveelheid hemelwater die het kerkdak jaarlijks 
via het riool afvoert varieerde van 0 tot 52000 m³. 
Zoals de meesten wel weten is de dakafvoer 
inmiddels afgekoppeld van het riool en verdwijnt 
het regenwater in de grond en gaat er dus niets 
naar het riool. Op de vraag, noem zoveel mogelijk 
“bijbelse/kerkelijke” planten, kwam een veelheid 
aan antwoorden, een groepje had er maar liefst 34. 

Het groepje HELP met Henny, Ellen en Peter had 
echt geen hulp nodig, zij gingen met de eerste prijs 
naar huis die bestond uit een 2019 Bennekom 
kalender en een potje imker honing. De kinderen 
hadden hun quiz goed gemaakt; op de vraag “Welke 
dieren komen voor in de bijbel” hadden ze maar 
liefst 13 goede antwoorden en ze hadden ook nog 
een mooie zonnebloem getekend. Daarmee hadden 
Lotte en Jesse de kalender en het potje honing wel 
verdiend. 

Geschenk uit Doorwerth 
Regelmatige kerkgangers 
kan het niet zijn ontgaan: 
sinds begin september 
hangt er een nieuw 
beeld in onze kerk, een 
Corpus Christi. De 
locatieraad heeft dit 
beeld gekregen van de 
geloofsgemeenschap in 
Doorwerth toen hun 
kerk werd gesloten. Het 
heeft een tijd in de 
sacristie gestaan omdat 
het nog geïnspecteerd 
moest worden, en heeft 
nu, na overleg met 
pastoor Henri ten Have, een plekje gekregen boven 
de stoelen van de voorgangers. 

De locatieraad 
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Kerkproeverij op 16 september 
Op zondag 16 september deed onze MVR-
geloofsgemeenschap voor het eerst mee aan de 
landelijke actie Kerkproeverij. Een actie bedoeld om 
mensen die niet (meer) naar de kerk gaan sfeer te 
laten proeven in de kerk van vrienden of bekenden, 
al dan niet na een persoonlijke uitnodiging. 

 

Er ging een grondige voorbereiding vooraf aan de 
Kerkproeverij. Locatieraad en PR-groep zochten 
samen met de andere Bennekomse kerken de 
publiciteit en er kwam een banier aan de gevel van 
de kerk. Er werd een plattegrond met uitleg 
gemaakt van ons kerkgebouw en er werd hard 
gewerkt aan een nieuwe folder over onze MVR-
gemeenschap. Door pastor Hans Lucassen en de 
liturgiegroep van Arsis werd een laagdrempelige 
viering voorbereid, waarin iedereen zich welkom 
zou kunnen voelen. Zelfs over het koffiedrinken 
werd nagedacht: de koffiekopjes stonden klaar 
achter in de kerk, om het mensen makkelijk te 
maken nog even te blijven na de viering. 
Open deuren 
Op de dag zelf stonden de grote deuren van de kerk 
open en werd ieder die daardoor binnen kwam van 
harte welkom geheten. Toch wel spannend: zouden 
er gasten komen en wat zouden ze van de viering 
vinden? Gelukkig had een aantal parochianen 
daadwerkelijk iemand uitgenodigd om naar de 
viering te komen. Er waren diverse gasten en de 
kerk was goed gevuld. Het werd een mooie viering, 
met als thema ‘Geloven moet je doen’. Iedereen die 
dat wilde kon mee doen: meezingen met de 
liederen (met noten vermeld in het boekje), 
meebidden en ook meedelen in de Agapè, het 
vriendenmaal. En natuurlijk was er de prachtige 
overweging van Hans Lucassen om naar te 
luisteren. 

Na de viering, tijdens de koffie, werd duidelijk dat 
de gasten aangenaam verrast waren door de 
viering. Eén van hen vertelde ontroerd te zijn door 

de lichtheid en de warmte van de viering; ze ervoer 
deze ochtend als een moment voor zichzelf en was 
vooral geraakt door de teksten van de liederen, zo 
anders dan vroeger toen ze nog wel naar de kerk 
ging. Ze omschreef de viering als een ‘verwarming 
van de ziel’. 
Een vervolg? 
De positieve reacties zijn een goede reden om 
volgend jaar opnieuw mee te doen aan de 
Kerkproeverij. Maar we hoeven niet te wachten tot 
volgend jaar: we kunnen ook door het jaar heen af 
en toe iemand uitnodigen voor een viering in onze 
kerk! 

Namens de PR-groep, Rita van Doesum-Karsten 

Samen de maaltijd delen 
In november is er 
inderdaad geen 5e zondag 
maar omdat het anders 
zolang duurt voor we 
elkaar weer zien, gaan we 
op zondag 25 november 
weer lekker samen eten. 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 – en met het 
weer van afgelopen zomer en najaar in het 
achterhoofd, weten we nu nog niet of het 'lekker 
winters' moet worden of juist niet... 

U kunt bij de maaltijd aanschuiven voor € 7,50 p.p. 
en € 5 voor kinderen. Wijn en koffie/thee kosten 
€ 1. Opgave en eventuele dieetwensen graag 
uiterlijk 21 november 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 www.rkkerkbennekom.nl/mvr-
gemeenschap/werkgroepen/heilig-boontje/ voor 
meer informatie en onze 2018-2019 agenda. 

10-jarig jubileum seniorenpastoraat 
terugblik 

Ruim 50 senioren hadden zich aangemeld om het 
10-jarig jubileum van het Seniorenpastoraat te 
vieren. In de heerlijk verwarmde kerk van onze 
geloofsgemeenschap MVR werden de senioren 
ontvangen met koffie en bonbons. Marian Bolscher 
heette allen hartelijk welkom en in het bijzonder de 
genodigden pastoor Henri ten Have, namens het 
bestuur van de parochie z. Titus Brandsma en mevr. 

mailto:wilmink@planet.nl
mailto:wilmink@planet.nl
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/werkgroepen/heilig-boontje/
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/werkgroepen/heilig-boontje/
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Riet Kroes, namens de Locatieraad en de 
Pastoraatsgroep van de MVR. 

Tijdens de inleiding memoreerde Marian dat in de 
afgelopen 10 jaar het aantal senioren gegroeid is 
van 28 naar 50. Vervolgens herdacht Marian de 
inmiddels overleden senioren door het aansteken 
van een kaars. Hierna feliciteerde pastoor Henri Ten 
Have het Seniorenpastoraat met het jubileum. 
Twee senioren, de heer Joop van Eijk en mevr. Mien 
Verkerk en de oud-voorzitter de heer Aad van Wijk 
waren gevraagd te vertellen over hun eerste 
kennismaking met de toenmalige parochie. Joop 
van Eijk vertelde dat hij als student nog gekerkt had 
in een zaaltje van café Bothof. Mien Verkerk heeft 
nog mooie herinneringen aan de tijd dat er nog 
geen katholieke school was in Bennekom. Haar 
kinderen gingen onder begeleiding van de jongens 
Teunissen met de bus naar Ede. Aad van Wijk 
vertelde dat hij al kort nadat hij kennismaakte met 
de pastoor gevraagd werd voor de Caritas. Tevens 
zette hij zich in om de werkgroepen beter te laten 
samenwerken en het efficiënter inzetten van de 
vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers hoe lichter de 
taak is voor ieder. 

 

Na de koffiepauze met een gebakje was er 
gelegenheid om te reageren. Uit de reacties kwam 
tot uiting hoe men kennismaking met onze 
parochiegemeenschap als een warm bad ervoer en 
zich al er gauw thuis voelde. De ochtend werd door 
Marian afgesloten met het bedanken van de 
sprekers en de uitnodiging voor de lunch in de 
parochiezaal waar weer een heerlijke lunch 
klaarstond, bestaande uit een groente soep met 
"balletjes", koffie, thee en speciale "jubileum-
broodjes", klaargemaakt door de lunchgroep Guus 
Mosch, Agnes Gielink, Marianne van Oostrum en 
Joke Boers. 

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

Kerkkabouters gezocht 
Vrijwilligers nodig voor een kleine maar 

noodzakelijke klus 
Waar vele parochianen niet zo bij stil staan is het 
feit dat de beide kerkzaaltjes + keukentje er altijd 
schoon uitzien en alles aanwezig is. Hiervoor zijn 
geen kabouters, maar wel een groep van 
vrijwilligers die dit al jarenlang doen, telkens 2 
weken achter elkaar. 

Ouderen vallen af en jongeren melden zich niet 
vanzelf aan. Vandaar deze oproep. Wij maken de 2 
zaaltjes + keukentjes en eventueel kerk en sacristie, 
in ongeveer 2 uur schoon. Wij zijn (tot nu toe) met 6 
groepen van 2 personen m/v, dat wil zeggen dat we 
3x tot 4x per jaar aan de beurt zijn. Wij zoeken ter 
versterking enkele nieuwe “kerkkabouters”. Met 
meer mensen ben je minder aan de beurt. Graag 
opgeven bij Marian Bolscher, tel: 0318 417 237. 

Een van de “kerkkabouters” 

Jongerengroep On the Road 

 
Vrijdag 19 oktober is er weer een super gezellige On 
the Road avond geweest, waarbij we het over social 
media hebben gehad. On the Road is een 
jongerengroep in de Titus Brandsma parochie. Deze 
groep is speciaal voor jongeren met de leeftijd van 
(bijna) 12 tot 15 jaar. 

Bij het thema social media hebben we spelletjes 
gedaan als ‘commando like’, ‘wie ben ik’, ‘social 
miepje’ en ‘SmashieFlashie’. Daarnaast hebben we 
in de spiegel gekeken (selvies gemaakt) en gelezen 
wat Jezus over social media zegt. 

En ook in november is er een On the Road avond 
waarin we samenkomen! Vrijdagavond 
23 november is er bij de katholieke kerk in 
Bennekom weer een ontzettend gezellige bijeen-
komst gepland. En in december hebben we ook nog 
een heus 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. 

Groetjes van On the Road, 
Mark, René en Suzanne 

 

mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
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Sint Maarten optocht 
Sfeervolle lampionnetjes in het donker: Sint 
Maarten optocht op zaterdag 10 november 

 

Herfst in het land betekent ook dat de St. Maarten 
lampionnenoptocht zich bijna aandient. De optocht 
is dit jaar op zaterdag 10 november om 17:15 uur. 
De optocht is bedoeld voor kinderen van 2 tot en 
met 8 jaar, maar oudere kinderen mogen natuurlijk 
ook gezellig meelopen. De optocht begint direct om 
17.15 uur in de kerk aan de Heelsumseweg te 
Bennekom. Vervolgens lopen we in een lange stoet 
achter Sint Maarten op zijn paard naar het veld bij 
het Papenpad. Daar luisteren we samen naar het 
verhaal van Sint Maarten dat heel boeiend wordt 
verteld en uitgebeeld. 

Zoals elk jaar is het ook nu niet de bedoeling om 
personenauto’s op het plein voor de kerk te 
parkeren. Het plein wordt vrijgehouden voor de 
start van de optocht. Parkeren bij de Plus is een 
goede optie. Bij slecht weer zijn laarzen raadzaam 
(of wordt het binnen in de kerk gevierd). Alvast een 
hele leuke Sint Maarten toegewenst! 

Werkgroep gezinsviering 

Afscheid Miriam van MVR 
Goedemorgen, 

In het leven is er een tijd om geboren te worden en 
te groeien, ook een tijd om te blijven en om te 
vertrekken. 

Ik ben Miriam Bulo Sengi, vluchteling uit Congo. 
Nederland heeft mij een nieuw begin gegeven, ik 
heb alles hier gekregen. 

Maar na 12 jaar in deze kerk en in het koor, is het 
nu tijd voor mij om Nederland te verlaten. 

Het is triest, maar ik ga naar een ander land, samen 
met mijn dochter Sandra, voor een nieuwe 

toekomst, nieuw leven en een nieuwe baan in 
België. 

 
Daarom wil ik allereerst parochie Bennekom, de 
Maria Virgo Regina Kerk via Caritas bedanken voor 
de financiële ondersteuning tijdens mijn studie bij 
de HAN, mijn reis naar Congo en hulp bij mijn 
moeders ziekte. 

Hartelijk dank ook aan Arsis voor de steun tijdens 
de moeilijke tijd tijdens mijn asielperiode en mijn 
reis naar Congo. 

Veel dank ook aan de Bloemengroep voor het 
plezier in het samen werken voor de Kerk. 

Speciale dank aan Miranda, Ad van Oostrum, familie 
Roelofs en aan jullie allemaal. 

Ik ga jullie missen, ik ga jullie nooit vergeten. 
Nederland blijft mijn land voor altijd !! 

Ik zal hier graag terugkomen en hoop dat jullie mij 
ook misschien kunnen bezoeken. 

Hartelijk dank allemaal !! 

 
 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandagavond 10 september, Jaarvergadering van 
het KVG, met een korte viering daaraan 
voorafgaande. Er waren 43 dames aanwezig. Het 
thema voor de viering is: ”speuren naar God, 
sporen van God”. Marianne Thie heeft er lezingen 
bij gezocht, Koningen hoofdstuk 19: vers 11-14 en 
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Romeinen hfdst. 1: vers 19 en 20. Die een indruk 
geven over hoe God met ons contact lijkt te maken. 
Een spoor van God. Onze KVG kaars werd 
aangestoken ter herinnnering aan de overleden 
leden in het afgelopen seizoen. Het dameskoor 
zong heel toepasselijke prachtige liederen o.l.v. 
Mieke Konst en met begeleiding van Bernhard 
Buntjer. Marianne eindigde met een inspirerende 
zegenbede. De jaarlijkse Melania collecte heeft Euro 
130,85 opgebracht. We kregen na de viering nog 
voorlichting door Ruud van der Linden over het 
belang lid te worden van de VerenigingMVR. De 
Ver.MVR opereert onafhankelijk van de TB parochie 
en komt, waar nodig, op voor onze belangen als 
Maria Virgo Regina gemeenschap Bennekom. 
Daarna gingen we aan de koffie en thee. De 
vergadering begon met een mededeling, of u 
zondag 3 maart 2019 in uw agenda wilt zetten, daar 
we dan een zondagsviering mogen hebben waar 
ons 60 jarig bestaan als KVG wordt belicht. Onze 
voorganger is dan Marian Bolscher. Vervolgens 
hebben wij Don Barten bedankt met een 
cadeaubon i.v.m. zijn inzet bij het stencil- en 
sorteerwerk. Heel fijn hoor dank hiervoor, Don. 
Dank aan ons bestuurslid Inge Wijngaard die het 
programmaboekje heeft samengesteld. En ook aan 
de leden van het bestuur, die de enveloppen 
hebben voorzien van de papieren voor de 
vergadering, de ledenlijsten en het programma-
boekje en een speciaal schrijven over de Wet AVG, 
Algemene Verordening Persoonsgegevens. U hebt 
onze uitleg over de AVG in bijgevoegde brief en 
kunt hem nalezen. Dank aan Neeltje Nakken voor 
haar uitgebreide verslagen en Margreet Barten voor 
haar financieel verslag. De wijkleidsters die deze rijk 
gevulde enveloppen rondbrengen bij u, ook 
hartelijk dank. U ziet de voorbereiding gaat niet 
over een nacht ijs. Er is erg veel werk verzet. En wat 
nu zo fijn is; u komt in grote getale naar de 
jaavergadering, 43 dames!. Dat geeft ons veel 
voldoening. We hebben onze jubillarissen even in 
het zonnetje gezet, te weten Ton Gommers en 
Annet van Wijk, beiden al 40 jaar lid. Inge Wijngaard 
heeft een speciaal op de persoon toegesneden 
piksel-schilderijtje gemaakt op een heus mini-
ezeltje en de dames jubilarissen kregen een klein 
biedermeiertje. Stelt u voor, 40 jaar wat een trouw! 
En dan is er nog Jaapje Nooij, die al 50 jaar lid van 
onze vereniging is evenals Nardie Breteler ook 50 
jaar. Zij zijn er nu niet, maar worden een andere 
keer in de bloemetjes gezet en krijgen dan hun 
aandenken. Het is wel iets om bij stil te staan die 
trouw aan een vereniging en blijkbaar heeft het 

KVG hen door de jaren heen kunnen boeien. 
Misschien is het zelfs wat met hen mee gegroeid.  
Maandagavond 8 oktober: De heer Vogelaar komt 
vertellen over bijen. Er zijn 29 dames aanwezig. Al 
heel jong interesseert de heer Vogelaar zich voor 
bijen en helpt allerlei mensen om als imker te 
starten. Hij heeft het zaaltje ietwat omgetoverd in 
een ruimte waar allerlei attributen voor de imker 
staan. Er staat een echt apparaat om honing koud 
te slingeren. En natuurlijk een roestvrijstalen vat 
voor de opvang van honing. Niks plastic. We zien 
een gevlochten bijenkorf, maar ook een van hout, 
en de diverse verdiepingen die daarbij kunnen 
worden opgezet. We zien de raten erin en de 
verschillen in de diverse kamers binnen de raten. 
Want de meest ruime raat wordt bijv. voor de 
koningin gebouwd. Van de was giet de heer 
Vogelaar ook mooie figuurtjes. Er staan potten 
honing, om straks in de pauze te mogen proeven 
van de verschillende soorten met uitleg erbij over 
waarvandaan en van welke bloemen. Wij dames 
hangen dan als een bijenvolk rond het gele goud om 
te proeven van de honing. We mochten ruiken aan 
een groot stuk propolis, een stevig plakkende, taaie 
substantie die de bijen uit bloemknoppen 
verzamelen. Deze materie gebruiken de bijen om 
kieren dicht te kitten of dode dieren mee af te 
dekken, want propolis is anti-bacterieel, anti-
septisch. We zien bijenwas en ook vertelt heer 
Vogelaar dat de bijen stuifmeel verzamelen naast 
honing en propolis. Over bijen gesproken, in de 
winter als het zo rond 10 graden boven nul wordt, 
dan blijven de bijen in de korf. De mannetjes, de 
darren zijn dan al uit de korf gejaagd, want niet 
meer nodig voor de bevruchting van de koningin en 
haar eitjes. De bevruchting is de enige taak van de 
darren en om honing te sparen voor de winter 
worden ze, nu ze nergens meer voor nodig zijn, 
verjaagd. Dat is meestal hun einde, want de voeding 
is in de korf en daar worden ze bij de ingang tegen 
gehouden. Het is een bitter lot. Er zijn dan in de korf 
zo’n 10.000 tot 15.000 bijen en die kunnen het 
samen lekker warm houden, 16-25 graden Celcius. 
In de lente gaat de koningin de reeds eerder 
bevruchte eitjes leggen. Ruimte van de raat en 
verschil in voeding bepalen wat voor bij er uit het 
eitje komt. Er komen nu weer darren uit de eitjes, 
want de koningin heeft in lente en zomer weer 
mannetjes nodig. De koningin krijgt een behoorlijk 
grote cel als eitje. De toekomstige werksters krijgen 
een kleiner celletje en minder rijk voedsel. Er 
komen ook nieuwe koninginnen uit de eitjes, deze 
krijgen de grootste cellen en zelfs melksap van de 
werksters. Hierdoor ontwikkelen zich eierstokken 
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bij de nieuwe koninginnen. Die heeft een werkster 
niet nodig. De korf wordt steeds voller als er diverse 
bijen uit de eitjes komen. Probleem ontstaat als de 
korf overbevolkt raakt. Er zijn nu zomaar 3 maal 
meer bijen van verschillende soorten, verkenners 
bijv., ook meerdere koninginnen. De oude koningin 
vertrekt dan met een volk en ook de nieuwe 
koninginnen zwermen uit met diverse volken. Ze 
worden door de imker ergens als volk weer 
opgevangen in een speciale schepkorf of ze vormen 
een wild volk. Er is nog veel meer te vertellen. Het 
was een erg interessante, gezellige avond, waarbij 
allerlei zintuigen aan bod kwamen. P.S. wilt u een 
potje honing dat is gekristalliseerd weer vloeibaar 
maken, verwarm het dan zeker niet boven de 40°C. 
want dan verdwijnen de goede kwaliteiten van de 
honing. Au bain Marie bijv.  
Wat er staat te gebeuren  
Maandagavond 26 november, Sinterklaasavond. 
Ditmaal hebben we weer een andere invulling 
gegeven aan Sinterklaas. 

Niet dat wij conflicten over Zwarte Piet willen 
vermijden 
Of dat we van de Arbo Sint niet over het dak op 
een paard mogen laten rijden 
We kozen een ander wezen van lucht en aard 
Zeker ook uw aandacht waard. 
Samen zingen zit er altijd nog wel in 
Daarin hebben we met feesten altijd zin  

De heer Hoogerkamp komt een lezing geven over 
heksenvervolging in Europa en Noord Amerika van 
1450-1750. We zien u dan graag komen en 
beginnen om 19.30 uur met koffie, thee en iets 
lekkers. De lezing begint om 20.00 uur. 
Maandag 17 december, Kerstavond. En deze vindt 
weer plaats in Villa Erica, aan de Heelsumseweg, 
Ericapark 1. Dit witte gebouw ligt vlakbij onze kerk 
aan dezelfde kant van de Heelsumseweg, iets 
verderop. U kunt uw auto prima bij de kerk 
parkeren. Als er mensen zijn die moeilijk lopen 
kunnen ze voor de ingang van het gebouw worden 
afgezet daarna kunt u de auto elders parkeren. Wijk 
6 o.l.v. Wies Put verzorgt de Kerstavond. Een 
verrassing ook voor ons als bestuur dus. Koffie en 
thee vanaf 18.30 uur en aanvang van de avond 
19.00 uur.  
We wensen u o.a. een gezellige Sinterklaas, 

namens ons bestuur, Gea Kleipool, voorzitter 

Wereldmaaltijd 
interessante avond over voedselverspilling 

Op 16 oktober kwamen 28 mensen naar de 
parochiezaal om samen te eten. Aanleiding was de 
Wereldvoedseldag. Sinds 1980 wordt wereldwijd op 

die dag aandacht besteed aan de honger in onze 
wereld. Sinds vier jaar organiseert de oecumenische 
werkgroep sobere maaltijd ook een wereldmaaltijd 
in Bennekom. 

Na een kort welkom legde Nicole Bischoff uit wat 
een wereldmaaltijd precies is. Het is geen maaltijd 
uit Afrika, Zuid-Amerika of Indonesië, maar een 
berekening van wat een mens op onze aarde zou 
kunnen eten per dag, als we het eerlijk zouden 
delen. Die berekening wordt om de paar jaar 
uitgevoerd met behulp van de cijfers van de 
Wereldvoedselorganisatie (FAO). De lijst van 
ingrediënten kunt u vinden op de website 
www.wereldmaaltijd.nl. 

Tussen de verschillende gangen vertelde Nicole 
dingen rond dit thema. Wist u dat in 2007 op onze 
aarde voedsel werd geproduceerd voor 12 miljard 
mensen, terwijl er 7 miljard op dat moment op onze 
aarde woonden. Toch leden 825 miljoen mensen 
honger en stierven 36 miljoen aan de gevolgen 
daarvan. Dat is gelijk aan twee keer de Nederlandse 
bevolking! 

De bezoekers van de maaltijd kregen als opdracht 
de vraag mee, waarom dat zo is en wat eraan 
veranderd zou kunnen worden. 

Na een kort gebed door Hans Egberts begonnen we 
met de maaltijd. Tussen het voorgerecht (bieten-
soep met appel en knolselderij) en het hoofd-
gerecht (rijst, haver en gerst met bloemkool, 
tomaten, kikkererwten en kokosmelk) zorgde Leni 
Muilwijk voor enige ontspanning. We luisterden 
naar het lied “Mien toentje” van Ede Staal. Voor het 
betere begrip had zij een vertaling van het Gronings 
liedje uitgedeeld en las Don Barten ons de tekst in 
het Gronings voor. Dit lied zorgde ook voor een kort 
gesprek rond het hebben van en zorgen voor een 
moestuin. 

Na het hoofdgerecht kwam een deel van de 
oplossing van de boven gestelde vraag. De 
voedselverdeling, klimaat, oorlog, consumptie van 
vlees zijn de meest bekende redenen voor de 
honger in onze wereld, maar een zeer belangrijke 
oorzaak is de voedselverspilling! 

Alleen in Nederland wordt jaarlijks 9,5 miljard kg 
voedsel weggegooid, daarvan komt 20% niet eens 
in de winkel omdat het afgekeurd wordt door de 
afnemer. 10% gaat verloren bij de voedings-
industrie, 5% bij de supermarkten en 25% bij de 
horeca. De toppers zijn echter wij consumenten, die 
40% van al het weggegooide voedsel op hebben 
staan. Dat is per persoon 120 kg per jaar! Iedereen 

http://www.wereldmaaltijd.nl/
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denkt natuurlijk meteen, ja maar ik gooi echt niet 
zoveel weg. Uit onderzoek blijkt dat 80 % van de 
mensen zijn gedrag qua voedselverspilling zwaar 
onderschat. We kunnen er dan ook vanuit gaan dat 
een ieder van ons meer weggooit dan hij denkt. 

Wat kunnen we hieraan doen? Minder verspillen! 
En hoe doe je dat? Hier wat tips: 
- Te gebruiken tot (TGT) is een datum voor verse 

producten, maar ingevroren kan het nog een tijd 
langer mee. Dus als je vlees hebt op de datum 
TGT, stop het in de vriezer als je op die dag geen 
mogelijkheid ziet het te eten. Dat geldt ook voor 
groente en brood 

- Tenminste houdbaar tot (THT) is een datum voor 
houdbare producten zodat de fabrikant na die 
datum niet meer aansprakelijk kan worden 
gesteld. Deze datum kan dus zonder risico 
maanden tot soms jaren overschreden worden. 
Een pot bonen is een goed voorbeeld. Pas als de 
deksel naar beneden geduwd kan worden en er 
dus lucht in de pot is gekomen moet je de pot 
weggooien. De meeste producten kunnen nog ver 
na de THT datum gebruikt worden! 

- Gebruik je verstand, neus en ogen voordat je een 
product afkeurt. 

- Koop slechts dat wat je echt nodig hebt, een 
boodschappenlijst kan je daarbij helpen. 

- Zet de koelkast niet helemaal vol, dan zie je beter 
wat je wel of niet hebt. 

- Vraag kleinere porties bij de horeca of neem een 
bakje mee om de rest mee naar huis te kunnen 
nemen. 

- Koop minder verse producten buiten hun seizoen, 
maar blik, pot of ingevroren producten, het is toch 
niet voor niks uitgevonden! 

- Gebruik resten van maaltijden de volgende dag of 
vries ze in. 

- Breng overtollig voedsel naar mensen die het 
nodig hebben, voorbeelden zijn samen eten, app 
met overschot voedsel (Amerikaans initiatief). 

Met nieuwe voornemens gingen we over tot het 
toetje (slagroom met port). Hierna sloten we de 
maaltijd af met een gebed en werden de 
kweeperen, die Leni over had, onder de bezoekers 
verdeeld. De collecte, die ook dit jaar weer voor de 
voedselbank was bestemd, leverde 192 euro op. 
Een mooi resultaat! We vonden het een geslaagde 
avond; wil je er volgende keer ook bij zijn? Geef dan 
je email-adres door aan Nicole Bischoff 
(nicolebischoff@telfort.nl). Dan wordt je persoonlijk 
uitgenodigd. 

Oecumenische werkgroep sobere maaltijd 

Bennekomse kerken organiseren 
klimaatweekend 
Op 17, 18 en 19 november 2018 zijn in Bennekom 
allerlei klimaatactiviteiten, varierend van klimaat-
wandeling, kerkdiensten en een voorlichtingsavond 
op maandagavond 19 november. 

Op zondag 18 november zal er in veel kerkdiensten 
in Bennekom met dankbaarheid en verwondering 
worden stilgestaan bij de schepping. Ook het effect 
van ons mensen op het klimaat en onze 
verantwoordelijkheid voor de schepping komen aan 
bod. De taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving 
heeft rondom de Scheppingszondag twee 
activiteiten georganiseerd. De dag ervoor, op 
zaterdag 17 november, kan men deelnemen aan 
een klimaatwandeling langs een aantal plaatsen in 
Bennekom. Men krijgt praktische informatie over 
klimaat-neutraal wonen, energiebesparende maat-
regelen en loskoppelen regenwaterafvoer. Op 
maandag 19 november is er een voorlichtings-
bijeenkomst, waar wethouder Lex Hoefsloot zal 
ingaan op het beleid dat Ede inzet om Ede 
duurzamer te maken. De heer Peter Scholtens zal 
namens de gemeente de "Routekaart Ede 
energieneutraal 2050" & "Ede los van gas vóór 
2030" toelichten. Weerman Reinier van den Berg 
zal bijdragen met zijn visie op de actuele 
ontwikkelingen rond klimaatverandering. Ook zijn 
er enkele standjes aanwezig zijn met informatie 
over technische mogelijkheden, zoals de 
warmtepomp. 

De data van het drieluik zijn: 

- zaterdag 17 november: klimaatwandeling, start 
10:15 in de Brink, afsluiting 12:15, R.K. kerk 

- zondag 18 november: Scheppingszondag, zie 
kerkdiensten in Bennekom 

- maandag 19 november: voorlichtingsavond, 
20:00 uur in het Kerkheem, inloop vanaf 19:30 
uur 

Iedereen is van harte welkom bij alle activiteiten! 

Uitvoering COV-Bennekom 
muziek van Dvořák 

De COV-Bennekom geeft op zaterdagavond 
10 november een concert in de Oude- of Sint 
Alexanderkerk, Dorpsstraat 45 te Bennekom. Op 
het programma staan Bagatellen opus 47 en de Mis 
in D opus 86 van Anthonin Dvořák (1841-1904). 

Een bagatelle is een klein, licht muziekstuk; de 
instrumentale stukjes die op 10 november worden 
uitgevoerd, componeerde Dvořák voor de bezetting 
van twee violen, cello en harmonium. Leden van 

mailto:nicolebischoff@telfort.nl
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Het Promenade Orkest (HPO) en Elly Meijer achter 
het harmonium zullen voor de uitvoering zorg 
dragen.  

Daarna vervolgt de COV-Bennekom samen met een 
viertal solisten, met Elly Meijer en met een groter 
aantal leden van het HPO met de Mis in D. Dit 
prachtige werk werd in 1887 door Dvořák 
gecomponeerd en op 11 september van datzelfde 
jaar onder zijn leiding voor het eerst uitgevoerd. 
Opdrachtgever was Josef Hlávka, architect en 
tevens grondlegger van de Tsjechische Academie 
voor Kunsten en Wetenschappen; het stuk werd 
geschreven ten behoeve van de inwijding van de 
slotkapel op zijn landgoed in Lužany. 

Anthonin Dvořák, die behalve componist ook 
altviolist, organist en dirigent was, werd bij het 
schrijven van zijn composities vaak geïnspireerd 
door de volksmuziek van Moravië en Bohemen en 
bij het schrijven van deze mis speelde zeker ook zijn 
rooms-katholieke achtergrond een belangrijke rol. 

De Mis in D is een perfect gestructureerde 
compositie die zeer rijk aan expressie is. Dvořák 
stemde de oorspronkelijke bezetting aanvankelijk af 
op de beperkte mogelijkheden van de kapel van 
Lužany; het werk kreeg zijn uiteindelijke vorm in 
1892, toen Dvořák deze mis ook voor 
symfonieorkest instrumenteerde. Het koor heeft 
een groot en afwisselend aandeel in deze mis. Dick 
Meijer heeft het werk met de leden van de COV 
ingestudeerd en als dirigent de muzikale leiding. 
Kaarten: in de voorverkoop € 15, aan de zaal 

€ 17,50. Verkrijgbaar bij Boekhandel 
Novita, Dorpsstraat 41 te Bennekom, bij 
de koorleden, via covbennekom@ 
gmail.com of aan de zaal. 

Aanvang: 20.00u; de zaal is open vanaf 19u30. 
Clasien Lever - de Vries 

Katholieke lokale gemeenschappen: 
Waarheen? 

Nieuwe ontwikkelingen. 
Wat zijn de uitdagingen? 

‘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 gemeen-
schappen 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 geloofsgemeen-
schappen serieus te nemen. Men moet ze niet 
willen dwingen zichzelf op te geven, ook niet als er 
kerken gesloten worden. 

Desgevraagd stuurt de heer Wissink ons 
onderstaande toelichting: 

 “Op het tweede Vaticaans Concilie werd 
herontdekt, dat de kerk een vorm van gemeenschap 
is tussen de mensen en God en tussen mensen 
onderling. Dat heeft daarna doorgewerkt tot in de 
lokale parochies toe. Die herontdekking mag niet 
verloren gaan, want die is wezenlijk voor ons 
christen-zijn. Ondertussen verkeren veel lokale 
gemeenschappen in crisis. Daar zijn een heel aantal 
redenen voor aan te wijzen, maar de crisis roept 
wel de vraag op, hoe om te gaan met de 
kerkgebouwen, de geloofsgemeenschappen, de 
pastorale programma’s, de vrijwilligers en 
vrijwilligsters, enzovoorts. Op deze vragen is geen 
eenduidig antwoord dat geldt voor alle lokale 
geloofsgemeenschappen, omdat de situatie per 
plaats daarvoor te verschillend is. De uitdagingen 
voor een vitale plaatselijke gemeenschap liggen 
anders dan die voor een plaats, waar men ervaart 
dat men het niet meer vol kan houden op eigen 
krachten.” 

Vanuit deze concrete context, wil professor-pastor 
Jozef E. Wissink met ons gaan nadenken. 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 koffie enz.. 
Einde: 22:00; met een drankje napraten 
Opgave: Graag opgeven vóór 25 november bij 

Truus Appelman, truusapp@xs4all.nl, 
0318 414 943 

Het verhaal van de familie Issa, 
vluchtelingen uit Irak 
Negen jaar geleden vluchtte de familie Issa uit Irak. 
Eerst vader Ghassan; via Turkije kwam hij uiteinde-

mailto:covbennekom@gmail.com
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lijk in Nederland. Een half jaar later kwam moeder 
Liqaa met drie kleine kinderen via Syrië ook naar 
Nederland. Inmiddels wonen zij als gezin al acht jaar 
in Bennekom en voelen zij zich hier thuis. Zij willen 
graag hun verhaal vertellen. Waarom zij uit Irak 
gevlucht zijn, over de periode van inburgering en 
over hun leven hier in Bennekom. 
Op donderdag 22 november 2018. Aanvang 19.30 
uur in ’t Kerkheem. Gespreksleider Leny Beumer. 
Organisatie door Het Groene Boekje. 
www.hetgroeneboekje.nu. 

Catharina Labouré 
De heilige Catharina Labouré (Fain-lès-Moutiers 
(Bourgondië), 2 mei 1806 – Parijs, 31 december 
1876) was een Franse zuster van de Dochters van 
Liefde die bekend werd vanwege de Parijse 
Mariaverschijningen waaraan de Wonderdadige 
medaille haar oorsprong dankt. Meer informatie 
over haar leven en over bedevaarten naar de kapel 
in de Rue du Bac in Parijs te verkrijgen bij 
yvonneluciebrilleman@gmail.com. 
 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

MVR-estafette: Viviane Ampt 
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: Viviane Ampt 

Leeftijd: 56 

Geboren te: Dongen (Noord-Brabant) 

Verliefd, verloofd, getrouwd: 33 jaar getrouwd met 
Gilles; samen hebben we 2 dochters, Eline en 
Juliette. Sinds een aantal jaar is ons gezin uitgebreid 
met Arne, Elines partner. Ik ben erg blij met elk van 
hen. 

Hobby’s: Zingen (onder andere bij Arsis), cello 
spelen (met Eveline en mijn dochter Juliette), 
wandelen (met Gilles, of om er zo met vrienden er 
op uit te trekken is ook heel fijn) en ik doe veel in 
onze tuin. Daarnaast houden Gilles en ik er erg van 
om te gaan kamperen met ons campertje. Het geeft 
ons een gevoel van veel vrijheid en ruimte. 

Opleiding: Ik heb Geodesie gestudeerd aan de 
Technische Universiteit in Delft. Dat was een studie 

landmeetkunde met veel onderwerpen daar 
omheen, zoals cartografie, ‘remote sensing’ (in de 
zin van plaatsbepalingssystemen in de ruimte), 
planologie en recht, zoals ruimtelijke ordening- en 
landinrichtingsrecht. Immers, alles wat je meet wil 
je vastleggen en ook weer voor allerlei doeleinden 
gebruiken. Dit recht heeft me naar de Wageningen 
Universiteit gebracht waar ik me door de jaren heen 
gespecialiseerd heb in het natuurbeschermings-
recht. Ik heb inmiddels, op dit best wel brede 
terrein, gewerkt in de wetenschap, als docent en als 
juridisch adviseur voor provincies. 

Huidige beroep: Sinds dit voorjaar werk ik bij de 
Faunabeheereenheid in Zuid-Holland. Ook weer als 
juridisch adviseur. Nederland is een overvol land, 
waarin we, naar mijn mening, goed moeten 
omkijken naar in het wild levende dieren. Dat 
betekent ook dat je soms, en vooral op tijd, moet 
ingrijpen om te voorkomen dat populaties van 
sommige diersoorten veel te groot te worden. Dat 
ingrijpen en de afweging of je dat wel mag doen is 
natuurlijk aan allerlei juridische regels gebonden. 
Daar ligt mijn rol dan weer. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Sinds de eerste keer dat ik met 
Eline (toen in groep 1 van de Alexanderschool) naar 
de MVR-kerk kwam, heb ik direct een betrokken-
heid gevoeld. Dat was in het begin overigens best 
aftasten. Mijn ervaring met de katholieke kerk in de 
plaats waar ik ben opgegroeid had ertoe geleid dat 
ik afstand had genomen. Maar deze kerk was en is 
nog steeds anders: warme betrokken mensen, open 
houding en flexibele instelling. Dat gaf en geeft mij 
nog steeds het gevoel van ‘wat mooi dat het ook zo 
kan’. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Die vraag vind ik lastiger. Bij het instituut 
als zodanig voel ik me beslist minder betrokken. Dat 

http://www.hetgroeneboekje.nu/
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heeft vast te maken met bepaalde opgelegde 
(starre) regels. Daarvan vraag ik me dan soms af of 
men wel begrijpt wat de impact daarvan is of kan 
zijn binnen geloofsgemeenschappen. 

Wat ik wel fijn vind is dat waar ik ook ga, er altijd 
wel ergens een (katholieke) kerk is. Dat geeft me 
dan de mogelijkheid van bezinning, stil staan bij hoe 
goed ik het heb en daarvoor te danken. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Zo’n 20 jaar geleden ben ik, na het 
volgen van cursussen, dirigente van het kinderkoor 
geworden. Het was een hele mooie combinatie 
voor mij om enerzijds actief binnen de geloofs-
gemeenschap te kunnen zijn, anderzijds mijn hobby 
muziek te kunnen beoefenen en dan ook nog mijn 
twee dochters hierin mee te kunnen nemen (geloof 
en muziek). Vanuit huis heb ik de muziek met de 
paplepel ingegoten gekregen. Niet alleen om zelf 
instrumenten te kunnen bespelen, maar ook om 
veel met anderen samen te kunnen musiceren. Dat 
kan immers overal en met iedereen die dat ook wil. 
Het bindt en kan je heel veel plezier geven. Dat was 
ook zo met het kinderkoor en het combo. Het was 
erg intensief maar bracht ook veel voldoening. Dat 
het kinderkoor geleidelijk aan kleiner werd vond ik 
jammer. Natuurlijk kwam bij mij de vraag op of dat 
aan mij lag, of dat het bijvoorbeeld kwam door de 
veranderende tijd waarin kinderen steeds meer 
dingen te doen kregen, uit konden kiezen? 

Door een hardnekkige blessure moest ik helaas 
stoppen met dirigeren. Ik ben toen overgestapt 
naar Arsis. Daar zing ik nog steeds erg graag, ik 
verzorg de muzieknootjes in de liturgieboekjes en 
met enige regelmaat ben ik ook betrokken bij de 
samenstelling van de liturgie. Ook ben ik in die tijd 
begonnen met de Bloemengroep. Samen mooie 
bloemstukken maken is weer iets heel anders, maar 
vind ik erg leuk, vooral met deze groep. Net als bij 
Arsis staat iedereen altijd klaar voor elkaar. Ook in 
moeilijke perioden staan er dan veel lieve mensen 
om je heen. 

Mooie MVR-herinnering: De viering van 6 februari 
2000. Tijdens die viering werden Gilles, Eline en 
Juliette door Ben Piepers gedoopt. Wat in die 
viering in een kleine kring van ons gezin begon, 
werd groter met enkele familie- en kerkleden erbij 
en groeide uiteindelijk letterlijk en figuurlijk uit tot 
de kring van de gehele aanwezige geloofsgemeen-
schap. Er hing een heel bijzondere sfeer in de kerk. 

Verder actief met: De afgelopen paar jaar heb ik 
een hele intensieve periode achter de rug, onder 
andere door de zorg voor mijn ouders. Ik heb er 
bewust voor gekozen om minder te gaan werken en 
het een tijd rustig aan te doen. Meer de tijd nemen 
voor ‘het leven zoals het komt’. Er komen dan toch 
weer bijzondere dingen op mijn pad. Zo heb ik 
onlangs mijn zus geholpen bij het becommen-
tariëren van een conceptversie van haar boek over 
mantelzorg. Het gaat over wat daar allemaal niet bij 
komt kijken voor mantelzorgers, voorzien van vele 
praktische tips. We krijgen daar allemaal vroeger of 
later mee te maken en het is in Nederland knap 
ingewikkeld geregeld. Dat vond ik een mooie klus 
voor een maatschappelijk relevant product. 

Stokje gaat door naar: Marijke Harmsen. 

Want: Toen ik vorig jaar in de lustrumcommissie 
zat, heb ik samen met anderen voor de slotavond 
de ‘sing-along medley’ geregeld. Marijke had 
aangegeven dat zij daarbij wel wilde begeleiden. 
Haar grote enthousiasme hierin trof me en verraste 
me ook. Ik vroeg me naderhand af hoe veelzijdig op 
muzikaal gebied zij wel niet is. 

Tempel en vijgenboom, schone schijn en 
verdorring 

– bij Marcus 11, 12-25 
Marc van der Post 

 

De bijdrage van Marc van der Post is, vanwege de 
beperkte plaatsruimte in het papieren blad, alleen 
te lezen in de digitale versie van ons NieuwSBlad, op 
www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/, 
Herfst 2018, op pagina 19.   Redactie 

 
 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (kerst) tot zondag 2 december; voor TitusBreed tot 
woensdag 28 november  
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 
 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:baks65@gmail.com
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 _________________________ MARIA VIRGO REGINA INFORMATIE __________________________ 

 
 
 
 
 

Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

 Peter Wijngaard (voorzitter), 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

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

 Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), 0318 417 237, 
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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Tempel en vijgenboom, schone schijn en 
verdorring 

– bij Marcus 11, 12-25 
In het evangelie van Marcus vinden we enkele 
verhalen die zijn als een sandwich: een gedeelte is 
in tweeën gesplitst en daartussenin zit een andere 
episode, als het beleg tussen de twee boter-
hammen. Het verhaal van de genezing van het 
dochtertje van Jaïrus, met daartussenin de genezing 
van de bloedvloeiende vrouw besprak ik al eerder 
dit jaar. Nu lezen we een ander: het verhaal over de 
vijgenboom die geen vruchten geeft, Jezus die de 
handelaren uit de tempel drijft, en dan weer de 
vijgenboom, die nu verdord blijkt. Natuurlijk 
hebben de twee gedeelten met elkaar te maken: 
het een geeft commentaar op het ander. 

In het evangelie zitten we inmiddels in het laatste 
gedeelte, waar Jezus is aangekomen in Jeruzalem. 
De intocht op de ezel heeft hij al gemaakt en wie 
het verloop van de gebeurtenissen kent, weet dat 
lijden en dood ophanden zijn. In de laatste week 
van zijn leven koos Jezus ervoor de confrontatie 
met de leiders van zijn volk aan te gaan. De 
uitdrijving van de handelaren uit de tempel is wel 
het meest welsprekende gebaar. Jezus is ook 
volstrekt duidelijk over de redenen van zijn daad: in 
plaats van een huis van gebed is de belangrijkste 
plek van het joodse geloof een corrupte bende 
geworden, waar je alleen door te offeren en flink te 
betalen de genade van God kan verkrijgen. Zijn hele 
leven had Jezus al ruzie gemaakt met degenen die 
het vergeven van zonden en ook het genezen van 
zieken wilden omgeven met regels en privileges. 

Maar ondertussen was de Tempel toch maar het 
kloppend hart van het joodse geloof, de bron van 
welvaart van Jeruzalem en een parel van 
architectuur en grootsheid. De Tempel vormde ook 
een tegenwicht tegen de Romeinse bezetters, die 
weliswaar het land bezet hielden en uitbuitten, 
maar het eigen karakter van het joodse geloof 
moesten erkennen. De joden genoten bepaalde 
privileges in het hele Romeinse Rijk, en dat was 
zeker ook vanwege die geweldige Tempel-
organisatie. In de dagen voor Pasen stroomden vele 
duizenden pelgrims uit het hele land en van ver 
daarbuiten er samen. 

Heeft de ruwe uitdrijving van de handelaren 
verbazing opgeroepen? Voor de autoriteiten was 
hiermee het lot van Jezus bezegeld als dat van een 
oproerkraaier die onschadelijk gemaakt moest 
worden. Voor de eerste lezers van het evangelie, 
die veertig jaar later leefden en wisten dat er 

inmiddels van de Tempel geen steen meer op de 
andere stond – hij was vernietigd in de oorlog 
tussen Joden en Romeinen – was het gebaar van 
Jezus echter de bevestiging van zijn profetische 
gaven. Een dergelijk corrupt instituut zou geen lang 
leven meer beschoren zijn! Precies dat laat de 
vijgenboom zien. De boom zat dik in het blad, zag er 
gezond en welvarend uit, maar als je van dichtbij 
ging kijken, bleek er geen vrucht aan te zitten. Het is 
als de Tempel, die, met al zijn pracht en praal voor 
het geloof van het volk feitelijk niets voortbracht. 
En de boom overkwam wat later met de Tempel 
gebeurde: er bleef niets van over. 

Als Petrus verbijsterd is over het lot van de boom, 
gaat het dus eigenlijk over de Tempel: wat moeten 
we beginnen zonder dat centrum van het geloof? 
“Maak je geen zorgen,” zegt Jezus, “heb vertrouwen 
in God. Om te bidden en te vragen heb je geen 
Tempel nodig, en ook niet om een ander te 
vergeven of om vergeving te krijgen.”  

Het dubbele verhaal over de vijgenboom en de 
Tempel laat dus zien dat ons lot niet afhangt van 
instituties die niet meer deugen, hoe belangrijk ze 
ook zijn of lijken. Kerk, staat, overheid, internati-
onale verbanden – wat corrupt en vermolmd is 
stort vroeg of laat in elkaar. Dat klinkt knap 
verwarrend en verontrustend. Maar eigenlijk begint 
dan pas het nadenken over wat de moeite waard is 
om te verdedigen, te bewaren en uit te bouwen en 
wat niet. Jezus begon ook niet met het afbreken van 
de Tempel, maar met aan te geven wat niet deugde. 
En in de laatste aanbeveling van ons verhaal 
verheldert hij wat het allerbelangrijkste is: Bid en 
vergeef, die twee dingen zijn onmisbaar. Het gebed 
is in contact treden met God en vergeven is de 
relatie met de naaste herstellen op haar meest 
gevoelige punt – waar we in conflict zijn met elkaar. 
Hierop vertrouwen geeft meer zekerheid dan ons 
vertrouwen stellen in instituties, zeker niet als die 
vooral onrecht voortbrengen. 

Marc van der Post 
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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/

