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

 
 _______________________________ KERSTPROEVERIJ ________________________________ 

Op welke dag van het jaar mogen veel kerken de meeste mensen verwelkomen? Het zal u waarschijnlijk 
niet verbazen als dat kerstavond is. De kerstavond of de kerstnacht is een dierbaar moment voor veel 
mensen om bij elkaar te komen, niet alleen in de kerk, maar ook in familie- of gezinsverband. Het geeft ook 
iets extra om met elkaar naar de kerstavondviering te gaan, en met elkaar na afloop weer naar huis. In vele 
huizen is dit het begin van het kerstfeest en gaat dit gepaard met rituelen en gewoontes. Wie kent niet (van 
vroeger) de thuistaferelen rondom de kerststal, de kerstboom en het kerstbrood?  

Maar het is ook het kerstverhaal dat veel mensen aanspreekt. Het verhaal van de geboorte op aarde van 
het goddelijke kind. Het is een feestelijk en geromantiseerd verhaal, maar het is tegelijkertijd een verhaal 
van eenzaamheid en afgewezen worden. Maria en Jozef waren immers nergens welkom en zochten hun 
toevlucht in een stal. 

Laten we met kerst vooral niet vergeten dat veel mensen, ook in onze omgeving, met de kerstdagen 
geconfronteerd worden met eenzaamheid. Als je geen familie hebt die naar je toekomt of waar je heen 
kunt gaan, dan voelt dit in de kerstperiode, nog meer dan op andere dagen, als een groot gemis. Komt u 
gerust in de kerstperiode naar de kerk toe. Er is in onze kerk een prachtige kerststal te bewonderen en dit is 
een mooie aanleiding om een praatje te hebben met anderen die ook genieten van de kerststal. Door de 
week staat elke ochtend vanaf 10.30 uur onze kerkdeur een uur lang open en bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie en een praatje. 

Dit jaar hebben we iets nieuws geprobeerd om de kerkdeur verder open te zetten. Heeft u iets gemerkt van 
de Kerkproeverij? Het was op een zondag in september. Het idee was om op die dag de deuren speciaal 
open te zetten voor mensen die haast nooit (meer) in de kerk komen, en door een buurman, buurvrouw of 
kennis gevraagd worden om mee te gaan naar een hele toegankelijke kerkdienst. Om letterlijk (weer) te 
proeven wat een kerk kan zijn. U heeft in het vorige NieuwSBlad kunnen lezen dat dit experiment goed is 
geslaagd. Nieuwkomers hebben ervaren hoe warm de kerk kan zijn. De kerkproeverij is voor herhaling 
vatbaar. Laten we hopen dat er kerkproevers zijn die ook in de kersttijd de weg naar de kerk weten te 
vinden. 

Ik wens u toe dat u een goede kersttijd zult hebben met enkele warme ontmoetingen in huiselijke kring of 
in de kerk. Dat u veel inspiratie en liefde mag opdoen door de viering van het geboortefeest van het 
goddelijke kind op aarde. Het kind dat ruim 2000 jaar later ons allemaal in vrede samen brengt in en rond 
onze kerk. Laten we ook niet vergeten thuis onze deur open te zetten om ons te verzoenen met anderen en 
om anderen te ontvangen. Ik wens u een gezegend kerstfeest toe. 

Gilles Ampt 
 

God, 
tussen licht en donker 

verloopt ons leven. 
Neem ons op in uw stilte 

en verblijd ons 
met uw vriendelijk licht, 

Jezus, onze Heer. 
De locatieraad en pastoraatsgroep wensen U: 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 
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Agenda 
dec 14 kerstdiner on the road 
 17 aanmelden cursus matisse vóór deze datum 
 23 volkskerstzang oude kerk 
 24 kerstgezinsviering 
jan 6 driekoningen met gelegenheidskoor 
 6 nieuwjaarsreceptie 
 8 start cursus matisse 
 20 eenheidszondag 
 27 samen de maaltijd delen, heilig boontje 
mrt 5 aanmelden kloosterdag matisse vóór 5 mrt 
apr 2 kloosterdag: kapel van matisse 

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 16-12 t/m 3-3 in 
de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

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 
intenties: Dick Franken, Wim van Vught 

zondag 23 december, 4de zondag van Advent 
10.30 uur: Laudenviering met Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder grenzen 
intenties: Wim van Vught 

maandag 24 december, Kerstavond 
19.00 uur: Gezinsviering m.m.v. kinderkoor 

Eigenwijs 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Enda Bolivia 
intenties: Wim van Vught 

Kerstgezinsviering in Bennekom 
Op maandag 24 december is er om 19 uur een 
gezinsviering in de katholieke kerk in Bennekom. 
We maken een reis naar kerst in het kerstspel. 
Het kinderkoor onder leiding van Matty Huls 
zingt en begeleidt de kerstliedjes. Aan het einde 
van de viering is er voor de kinderen beschuit 
met muisjes. 

Werkgroep Gezinsvieringen Bennekom 

maandag 24 december, Kerstnacht 
22.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

koor 
voorganger: pater Kees Vlaming 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Enda Bolivia 
intenties: Wim van Vught 

dinsdag 25 december, Kerstochtend 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad 
Intenties: Wim van Vught 

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 30 december, Heilige Familie 
10.30 uur: Titusviering in Wageningen 
voorgangers: pastoraal team 

maandag 31 december, Oudjaar 
19.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

dameskoor 
voorganger: Piet Muilwijk 

zondag 6 januari, Openbaring van de Heer 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

gelegenheidskoor 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: St Vrolijkheid voor AZC kinderen. 
Intenties:  Wim van Vught 

zondag 13 januari, Doop van de Heer 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Nationale jongerencollecte 

zondag 20 januari, Eenheidszondag  
10.00 uur: Oecumenische viering in de 

Brinkstraatkerk 
voorgangers: Hans Lucassen, voorgangers uit 

andere kerken 

zondag 27 januari, 3de zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Guido Dieteren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom 
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zondag 3 februari, 4de zondag door het jaar 
Diaconiezondag  

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

voorganger: Antoinette van Schaik 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

Bloemetje van Arsis. 

zondag 10 februari, 5de zondag door het jaar 
Voorstellingsviering Eerste 
Communie  

10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
kinderkoor Eigenwijs 

voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: nog in te vullen 

zondag 17februari, 6de zondag door het jaar 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Willemshoeve 

zondag 24 februari, 7de zondag door het jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

koor 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Cordaid t.b.v. vluchtelingen 

zondag 3 maart, 8de zondag door het jaar, 
60 jaar KVG 

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

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

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. 

Epiphanie oftewel Driekoningen 
zondag 6 Januari 

Omdat alle koren nog in vakantiestemming zijn 
zingt op deze eerste zondag van het nieuwe jaar 
altijd een gelegenheidskoor. Het woord zegt het al: 
voor een bijzondere gelegenheid! Dus iedereen die 
een beetje kan zingen en dit graag eens in een koor 
wil ervaren, geven we nu de gelegenheid. Ook 
kinderen zijn zeer welkom. 

We oefenen slechts één uur, vóór de dienst, dus om 
9.30 uur aanwezig zijn. De liederen zullen een-
voudig zijn en U maakt de viering eens van een 
andere kant mee; meer deelnemer dan toehoorder. 

Na afloop biedt de Locatieraad allen een drankje 
aan, begeleid met goede wensen. 

Nardie Breteler, dirigente 

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

zondag 6 januari, 
aansluitend op de viering in onze kerk 

Graag willen wij met U het glas heffen op een 
voorspoedig jaar voor onze geloofs-
gemeenschap. 

Eenheidszondag 2019 
Op zondag 20 januari 2019 organiseert de Raad van 
Kerken – Bennekom wederom de Eenheidszondag. 
Het is een gezamenlijke viering van de Katholieke 
kerk, de Gereformeerde kerk, de Hervormde kerk 
en de Vrijzinnigen uit Bennekom. 
De Eenheidszondag markeert het begin van de 
Week van Gebed (een initiatief van de Raad van 
Kerken – Nederland). Omdat deze Week van Gebed 
valt in de Maand van de Spiritualiteit heeft de Raad 
van Kerken – Bennekom gekozen voor een gecom-
bineerd thema: “Leven met recht voor ogen vraagt 
lef!”, kortweg “LE(E)F!”. 
Namens de Katholieke kerk zal pastor Hans 
Lucassen voorgaan. De drie andere voorgangers zijn 
Loeki van der Laan (Gereformeerde kerk) Peter 
Samwel (Vrijzinnigen) en Wouter Smit (Hervormde 
kerk). De muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
het Edese koor “The New Creation”, dat onder 
leiding staat van Jan Broekhuis. Er zal op 20 januari 
in de Maria Virgo Regina-kerk geen viering zijn. 
Zoals we in onze eigen kerk gewend zijn, zal er ook 
na afloop van deze viering gelegenheid zijn om 
elkaar te ontmoeten en gezamenlijk koffie of thee 
te drinken. 

Mededelingen 
Eerste Communie 
We hebben inmiddels voldoende aanmeldingen om 
in januari 2019 van start te kunnen gaan met het 
voorbereidingstraject voor de Eerste Communie op 
zondag 16 juni 2019. Mocht u uw zoon of dochter 
nog aan willen melden, dan kan dat bij Christianne 
Marcelis – van Acker (tel: 0318 418 347; e-mail: 
marcelis.vanacker@hetnet.nl). 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:marcelis.vanacker@hetnet.nl
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Accudiefstal tijdens kerkbezoek 
Tijdens de kerkdienst op zondag 18 november is van 
een van de aanwezigen de accu van de elektrische 
fiets gestolen. Hopelijk is dit een eenmalig incident; 
graag bericht aan de redactie als dit meer mensen 
overkomt. 

In Memoriam Dick Franken 
Geen storm te zwaar 
Geen golf te hoog 
Onverwoestbaar 
Stond hij altijd aan het roer 

Deze tekst stond op de rouw kaart van Hendrik 
Karel (Dick) Franken en gaf weer hoe hij was. 
Geboren in Indonesië op 1 oktober 1937 en 
overleden na een kort ziekbed op donderdag 
15 november 2018. Hij is 81 jaar geworden. Dick 
was sinds 20 augustus 2017 weduwnaar van Rita 
Franken –van Lecq. Zijn zoon Wilco overleed in 
september 2017. 

Dick was zijn hele werkzame leven zeeman op de 
grote vaart. Niet voor niets werd hij Moby Dick 
genoemd. Voor zijn kinderen en vrouw hield dit in 
dat hij lange tijden niet thuis was. Tijdens de 
voorbereiding van de afscheidsviering waarbij Bob 
en Patricia en de kleinkinderen Mirte en Inez 
aanwezig waren kwam dit ook ter sprake. De 
kleinkinderen, waar Dick heel trots op was, 
herinnerden hem als een opa die altijd cadeautjes 
meebracht als hij lange tijd was weggeweest. Dick 
was een familiemens, hield ervan zijn gezin om zich 
heen te hebben en was altijd in voor een feestje. 
Zijn 80ste verjaardag is nog groots gevierd. 

Dick had het niet makkelijk na het overlijden van 
zijn vrouw en zoon. Toch had hij nog grootse 
plannen. Hij had zelfs een bucketlist gemaakt 
waarin de zaken stonden die hij nog graag wou 
verwezenlijken. Hij is naar Indonesië geweest, het 
land waar hij is geboren zijn jeugd heeft door-
gebracht. Dit was het land waar hij zich het meest 
thuis voelde. 7 september 2018 is hij daarvan terug 
gekomen en daarna werd hij ziek. 

Tijdens de viering ten afscheid hebben we gekozen 
voor de lezing uit Marcus 4, 35-41. De storm op het 
meer. Zeer toepasselijk op zijn leven. Geloven en 
vertrouwen op een goede afloop ook al zit je in 
zwaar weer, in moeilijke tijden. Voor Bob en de 
kleinkinderen was het verlies van vader, opa en 
oma en vader/oom Wilco, in een korte tijd, ook 
vergelijkbaar met de lezing. Hoe is het mogelijk dat 
dit allemaal gebeurt, kun je nog vertrouwen hebben 
in het leven dat zo veranderd is. Moeten we 

geloven in een hiernamaals? Mag je nog genieten 
van het leven zoals het leven nu voor ons is…. Vele 
vragen kwamen die ochtend aan bod. In de 
overweging werden deze twijfels, deze vragen, deze 
onzekerheden ook genoemd. Vertrouwen hebben 
en geloven in het leven hoe het nu loopt en het 
gaat lopen voor hen die achterblijven. 

Mag Dick in onze gedachten voortleven zoals hij 
was. Zijn geloof was voor hem belangrijk en mag 
dat vertrouwen hem brengen daar waar hij zijn rust 
vindt en geen storm hem meer zal klein krijgen. 

Kort verslag MVR locatieraad 
Advent is begonnen en we bereiden ons lang-
zamerhand voor op de kersttijd. Nu zijn de dagen 
nog donker, maar een mooie tijd komt eraan. Een 
Licht is geboren. Een tijd dat we even bij kunnen 
komen van alle gebeurtenissen, een stukje bezin-
ning over wat geweest is en wat nog komen gaat. 
Zoals: 
1. Op 29 november is het parochiebestuur bij ons 

langs geweest. Om te praten over de toekomst 
van de parochie zalige Titus Brandsma in het 
algemeen en onze geloofsgemeenschap in het 
bijzonder. Een uitgebreid verslag vindt u elders 
in dit blad. 

2. Onze stencilmachine begint na meer dan 15 jaar 
trouwe dienst kuren te vertonen. We zijn aan 
het kijken naar een vervangend apparaat. 

3. De voorbereidingen voor de kerkbalans 2019 
worden binnenkort gestart. We willen niet alleen 
een zakelijk begeleidende brief gericht op het 
openhouden van kerk als gebouw maar ons ook 
richten op de instandhouding van de geloofs-
gemeenschap. Wij als Bennekom hebben goede 
ervaring met de weer ingestelde lopers dit jaar 
en willen dat weer vervolgen in 2019. 

4. Het gebouwenplan van 2015 wordt weer tegen 
het licht aangehouden. Een nieuwe werkgroep – 
nu genaamd “Toekomstgroep” – bestaande uit 
vertegenwoordigers van de diverse locaties en 
het bestuur is hiermee bezig waarbij zij zich met 
name richt op gemeenschappen. 

5. Onze eigen locatie is druk bezig met richtlijnen 
op te stellen in het kader van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). 
Binnenkort kunt u hier meer over lezen. Ook 
komt er een “privacy reglement” op de website. 

6. Het Parochiebestuur van Titus Brandsma is nog 
steeds op zoek naar invulling voor de HRM 
functie. Dus als u geïnteresseerd bent en graag 
over de dorpsgrenzen bezig wilt zijn, laat het ons 
dan even weten. 

De MVR locatieraad 
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Collecte opbrengsten 3e kwartaal 2018 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de 
collecteopbrengsten over het derde 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 € 

1-jul 79.22 2-jul 79.20 

8-jul 91.37 9-jul 100.60 

15-jul 91.70 16-jul 55.85 

22-jul 71.21 23-jul 176.82 

29-jul Tituszondag   

5-aug 105.37 6-aug 65.30 

12-aug 92.37 13-aug 81.12 

19-aug 76.30 20-aug 52.65 

26-aug 64.45 27-aug 69.60 

2-sep 96.80 3-sep 83.75 

9-sep 71.01 10-sep 95.15 

16-sep 115.38 17-sep 168.90 

23-sep 133.60 24-sep 113.55 

30-sep Tituszondag   

totaal 1,088.78 totaal: 1,142.49 

De collecteopbrengesten over het derde kwartaal 
van 2018 zijn helaas weer bijna € 54 lager dan in de 
vergelijkbare perioden van 2017. Hopelijk wordt dat 
in het volgende kwartaal toch weer goedgemaakt. 

2e collecte tbv. goede doelen: 

2018 € doel: 

1-jul 94.97 EPAFRAS 

8-jul 92.75 Caritas 

15-jul 146.72 
Ronald McDonald Huis 

Arnhem 

22-jul 102.90 
Cordaid / Wederopbouw 

Haiti 

29-jul  geen collecte; Titus zondag 

5-aug 91.98 Stichting Present Ede 

12-aug 210.63 
project Pater Ferd Vergeer 
cordaid/memisa kinderen 

19-aug 105.70 Caritas 

26-aug 121.20 MIVA 

2-sep 129.75 PAX Zuid-Soedan 

9-sep 122.40 Hospice Bennekom 

16-sep 163.28 Vredesweekcollecte 

23-sep 164.85 Caritas 

30-sep  geen collecte; Titus zondag 

totaal 1,547.13  

Deze opbrengsten zijn duidelijk hoger dan voor 
onze eigen parochie. Dat is op zich natuurlijk niet 
verkeerd, maar heel sociaal. Vergelijkende cijfers 
over 2017 geven heeft hier niet zo veel zin omdat 
de doelen waarvoor gegeven is jaarlijks verschillend 
zijn. 

In het 4e kwartaal waren/zijn de 2e collectes 
bestemd voor: 

7-okt Wereldmissiedag Kinderen Missio 

14-okt Sulawesi 

21-okt Missiezondag Missio 

28-okt Caritas 

4-nov terre des hommes 

11-nov Wederopbouw eiland St.Maarten 

18-nov Nationale Jongerencollecte 

25-nov Cordaid / Vluchtelingen 

2-dec Caritas 

9-dec Solidaridad / MOV 

23-dec bisschoppelijke Adventsactie 

24-dec artsen zonder grenzen 

25-dec ENDA Bolivia / MOV 

30-dec Solidaridad / MOV 

Locatieraad, Gerard Bolscher 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Verantwoordingsbezoek parochie-
bestuur op donderdag 29 november 
Op de avond van 29 november kwam het 
parochiebestuur in onze kerk op bezoek om bij te 
praten en verantwoording af te leggen over het 
beleid na het gebouwenplan van 2014. 

Thom Verlinden, de vicevoorzitter, sprak in zijn 
inleiding over het teruglopende aantal katholieken 
met als gevolg onvermijdelijke kerksluitingen, naar 
aanleiding van de uitspraken van Mgr. Eijk. Zoals 
bekend ontkomt ook onze Titus Brandsma parochie 
daar niet aan. 

Vervolgens kreeg Philip van Wersch, de 
penningmeester, het woord. Hij legde in heldere 
beelden en bewoordingen de financiële toestand 
van onze parochie uit. Vergeleken met andere 
parochies doet de Titus Brandsma parochie het 
zeker niet slecht, maar er is wel een flink tekort (van 
rond de € 122.000). Een van de oorzaken is de 
achterblijvende opbrengst van de Kerkbalans; van 
alle parochianen draagt slechts 20 % bij aan de 
Kerkbalans! Bennekom springt er positief uit: wij 
brengen samen genoeg bij elkaar om de lokale 
kosten van onze MVR-kerk te dekken, maar het is 
niet genoeg om ook ons deel van de algemene 
kosten (zoals bijvoorbeeld salaris van het pastoraal 
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team) te dekken. Er werd gevraagd om toch vooral 
het centrale rekeningnummer voor de Kerkbalans te 
gebruiken, omdat Philip dan eenvoudig per locatie 
kan zien wat er binnen is gekomen (NL40 RABO 
0113 9881 09 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma). 

Als laatste kwam de secretaris Dorus Helsen aan het 
woord. Hij vertelde dat er een werkgroep, met 
afgevaardigden van alle locaties, bezig is om op 
basis van het oude gebouwenplan en nieuwe 
gegevens een toekomstplan te maken. Dit plan richt 
zich niet alleen op de ‘stenen’ maar ook op de 
mensen. Er is ook aandacht voor de geloofsgemeen-
schappen waarvan de kerk gesloten is of wordt; hoe 
dit wordt ingevuld kan per locatie verschillen. In het 
vroege voorjaar van 2019 komt het parochiebestuur 
opnieuw langs om dit toekomstplan te presenteren 
en de consequenties voor de verschillende locaties 
te bespreken. Dan komt er ook meer duidelijkheid 
over de aanpassing van onze parochiezaal. 

Na de pauze was er gelegenheid om vragen te 
stellen. De uitbreiding van het zaaltje kwam 
uitgebreid aan de orde, met name de noodzaak tot 
het maken van een invalidentoilet werd benadrukt. 
Er werd om geduld gevraagd tot het toekomstplan 
af is; het parochiebestuur vindt het naar andere 
locaties toe niet fair om toe te zeggen dat er 
gebouwd mag worden, terwijl er elders misschien 
kerken moeten worden gesloten. De avond werd 
afgesloten met een drankje en de gelegenheid om 
na te praten. 

Katholieke lokale geloofs-
gemeenschappen: Waarheen? Wat zijn 
de uitdagingen? 
De lezing over lokale katholieke geloofsgemeen-
schappen die gegeven werd door emeritus-
professor Jozef Wissink op dinsdag 27 november in 
de Maria Virgo Regina Kerk te Bennekom trok meer 
dan 100 geïnteresseerden. Jozef Wissink is priester 
van het aartsbisdom Utrecht en was hoogleraar 
praktische theologie aan de theologische faculteit 
van de universiteit in Tilburg. Truus Appelman 
opende de lezing. Zij refereerde aan de kerk als een 
vorm van gemeenschap. Een gemeenschap met een 
heilige plek, de kerk. Vervolgens ging Jozef Wissink 
in op de vraag van waarheen en wat zijn de 
uitdagingen van lokale geloofsgemeenschappen. 

Hij begon met de constatering dat de kerk krimpt en 
ook de lokale geloofsgemeenschappen. De vraag is 
waarheen? Wij moeten het goede zien te behouden 
en de gemeenschap levend houden. Door erover te 
communiceren en dingen in praktijk te brengen. Het 
tweede Vaticaans concilie is nog niet volledig 

uitgevoerd. Er is een drietal zaken die aandacht 
verdienen: 
1. De nieuwe manier van benaderen. De Kerk is 

een mysterie, een sacramentele werkelijkheid! 
De Kerk is een middel van God om bij de mensen 
te zijn. Een gemeenschap waarin het verhaal 
wordt verteld en waarin God zich via de mensen 
openbaart. 

2. De polariteiten binnen de kerk. De kerk heeft 
een aantal tegengestelde kanten die beide 
aanwezig zijn. Zij is bijv. zowel lerares, als ook 
leerling, zowel instituut als gemeenschap als 
bewegingen; ze heeft zowel ambtsdragers als 
actieve, mondige leken. 

3. De kerk als gemeenschap. In het Latijn hebben 
wij Communio. Een gemeenschap van gelovigen, 
zoals die is, maar ook de relaties waarin men 
met elkaar verbonden is. Een gemeenschap waar 
verbinding is en waar je ook aandacht hebt voor 
mensen die je ‘niet mag’. 

Nu de plaatselijke geloofsgemeenschap. Gemiddeld 
is er een krimp. De zorgen zijn financieel, de 
jongeren die niets met de kerk hebben en ook 
vrijwilligers die steeds lastiger zijn te vinden. Hoe 
verder? Wat zijn de kansen? Wij zijn er als kerk niet 
in geslaagd om te laten tonen hoe goed geloven 
een mens doet. Als je een zinvol leven wilt leiden, 
heeft ons geloof je een boel wijsheid, steun te 
bieden en ook vreugde. De nieuwe generatie heeft 
andere vragen. Zij snappen de ‘discussies in de kerk’ 
uit het verleden niet. Luister naar hen. Ook al 
neemt men nu meer eigen verantwoordelijkheid 
voor het leven, een gemeenschap is nog steeds van 
veel betekenis. Maak als gemeenschap ook gebruik 
van andere gemeenschappen. In een groter 
verband kan je meer doen, waar je anders te klein 
voor bent. Het komt voor dat lokale gemeen-
schappen sterven. Dat is van alle tijden. Besteed 
aandacht aan die gemeenschappen, en help hen in 
het proces zoals je dat ook bij je oude moeder 
liefdevol zou doen. 

Jozef Wissink pleitte tot slot voor een zorgvuldige 
en liefdevolle omgang met plaatselijke geloofs-
gemeenschappen vanuit de nieuwe parochies. En 
dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit: wij moeten 
goed opletten waar deuren open gaan en waar een 
deur dicht gaat. Op zoek gaan naar openingen waar 
wij God zien. 

Hans Wilmink 
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De werkgroepen – De Redactie 
De PR-commissie laat onder het motto “Aanwezig 
zijn in woorden” geregeld een werkgroep van de 
geloofsgemeenschap zich presenteren in ons 
NieuwSBlad. De Redactie van het “NieuwSBlad voor 
de katholieken in Bennekom” is nu zelf aan het 
woord. 

Wat doet de redactie? 
De redactie is er in de eerste plaats voor het 
NieuwSBlad, dat naast parochieblad TitusBreed 
bestaansrecht heeft in Bennekom. Alle teksten die 
worden aangeboden voor plaatsing in het 
NieuwSBlad of in TitusBreed worden door de 
redactie gelezen en gecorrigeerd en waar nodig in 
overleg met de auteur aangepast. De redactie 
bepaalt ook wat wel en wat niet wordt geplaatst, 
afhankelijk van inhoud en beschikbare ruimte. De 
redactie heeft geen journalistieke taak: die taak 
wordt op dit moment ingevuld door de PR-
commissie. Als er een persoon kan worden 
gevonden die die taak wel op zich kan en wil nemen 
zou het goed zijn die ook lid van de redactie te 
maken. Deze kan dan eventueel ook de rol van 
onafhankelijke plaatselijke redacteur van 
TitusBreed op zich nemen. 

Op dit moment bestaat de redactie uit Jos Jansen, 
Frans Breteler, Anton Baks en Ans Strik. Jos Jansen 
beheert het adres redactie@rkkerkbennekom.nl en 
zorgt voor de opmaak van het blad. Omdat geen 
van de andere redactieleden hem in die taak kan 
vervangen zoekt de redactie naar versterking met 
een persoon die dat wel kan. 

Jos Jansen verzorgt ook onze digitale nieuwsbrief 
Katholiek Bennekom Nieuws. Met deze nieuws-
brief worden actuele berichten verspreid, zoals 
berichten van overlijden, aankondigingen, atten-
dering op activiteiten en op elders verschenen 
artikelen, etc.. Hiervoor zijn de parochiebladen niet 
geschikt, omdat die maar 7x per jaar verschijnen en 
bovendien een lange doorlooptijd voor kopij 
kennen. Het is voor een snelle en effectieve 
berichtgeving van groot belang dat zoveel mogelijk 
mensen zich abonneren op deze gratis nieuwsbrief. 
Dat kan via onze website, of ook direct via: 
bit.ly/KatholiekBennekomNieuws. Direct doen als u 
zich nog niet hebt aangemeld!! 

Met alleen een redactie ben je er niet 
In deze tijd is het noodzakelijk te beschikken over 
een website als wegwijzer langs de vele activiteiten 
en werkgroepen van de geloofsgemeenschap. Onze 
website, www.rkkerkbennekom.nl, wordt 

onderhouden door de webmaster Henny de Nijs 
(webmaster@rkkerkbennekom.nl). Het drukken van 
ons NieuwSBlad wordt verzorgd door de 
Stencillaars, Anton Baks en Michel Govers. Ons 
NieuwSBlad zou niet kunnen voortbestaan zonder 
de advertenties daarin; de advertentiewerving 
wordt door Anton Baks met veel succes uitgevoerd. 
En voor het bijeen rapen van de gedrukte blaadjes 
tot een boekje is een groep Binders actief, tot voor 
kort gecoördineerd door Jos en Willemien de Groot. 
Het ziet er naar uit dat deze groep binnenkort met 
emeritaat kan, na vele jaren trouwe dienst. Onze 
huidige drukmachine is aan vervanging toe en het is 
verstandig beleid dan meteen ook het rapen te 
automatiseren. Tot slot zijn er de Bezorgers, een 
grote groep vrijwilligers, gecoördineerd door 
Marian Bolscher, die er voor zorgt dat TitusBreed en 
NieuwSBlad tijdig bij u in de brievenbus vallen. 

Jos Jansen 

Het is weer herfst 
De bladeren vallen van de bomen. Tijd voor de 
vrijwilligers van de technische commissie en de 
tuinclub om in actie te komen. 

 

Het kerkplein moet bladvrij gemaakt worden om 
uitglijden te voorkomen. Het grasveld naast en 
achter de kerk moet bladvrij gemaakt worden om 
het verstikken en vervilten van de graszoden tegen 
te gaan. De dakgoten moeten bladvrij en schoon-
gemaakt worden om het regenwater vlot via de 
regenpijpen, infiltratiebuizen, grindkoffers en 
wadi’s af te voeren naar de bodem om lekkages in 
kerk en zaaltjes te voorkomen maar ook om, na zo’n 
lange, warme en droge zomer, de te droge grond 
weer van wat vocht te voorzien. Daartoe zijn in 
februari 2015, nu bijna 4 jaar geleden, de regen-
pijpen losgekoppeld van het riool en wordt het 
regenwater via infiltratiebuizen, grindkoffers en 
wadi’s teruggeleid naar de bodem. Maar ook dit 
systeem vergt onderhoud. Daar zijn de vrijwilligers 
van de technische dienst samen met die van de 

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
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tuinclub een aantal zaterdagmorgens heel druk mee 
geweest. De goten zijn weer schoon, de 
zandvangputten zijn leeg gehaald, de grindkoffer is 
onkruidvrij gemaakt en de wadi’s zijn 
geïnspecteerd. 

Dit is niet alleen milieuvriendelijk maar het levert 
ook veel geld op. Het loskoppelen van de regen-
pijpen en het aanleggen van het infiltratiesysteem 
heeft destijds, dankzij heel veel eigen arbeid van de 
vrijwilligers, ongeveer slechts € 7.000 gekost. 
Daarvoor is +/- € 5.000 subsidie ontvangen, maar 
het bespaart ons jaarlijks € 1.000 aan rioolheffing. 
Dat betekent dat we de hele investering al hebben 
terugverdiend. 

Maar zij doen meer. 

Het grote grasveld rondom de kerk wordt 
gedurende het groeiseizoen regelmatig gemaaid, de 
vele meters haag daaromheen worden minimaal 2x 
per jaar geknipt en nu in de herfst wordt het gras 
regelmatig bladvrij gehouden, de bomen en 
struiken gesnoeid. 

Daarbij is het ons opgevallen dat de buxushaag bij 
de kerk, die ons jaarlijks met Palmpasen van 
palmtakjes voorziet, de afgelopen zomer – net als 
op veel ander plaatsten – bezoek heeft gehad van 
talrijke rupsen en larven van de buxusmot. Deze 
haag is ten dode opgeschreven en gerooid. Maar 
wie levert ons in 2019 nu buxustakjes????? 

Ook met Kerstmis zijn we gewend dat er altijd weer 
een mooie grote kerstboom vóór in de kerk staat. 
Ook die wordt geleverd, opgezet en opgetuigd door 
de mensen van de tuinclub. Alleen zij zijn nu 
langzamerhand door hun voorraad kerstbomen 
heen die rondom de kerk stonden en de jonge 
exemplaren zijn nog niet groot genoeg. Hebt u nog 
een (te groot geworden) kerstboom in de tuin 
staan, die weg mag, neem dan even contact met 
ons op. Als die niet al te 
breed is en minimaal 7 
meter hoog is, komen wij 
hem graag omzagen en 
ophalen in de week voor 
kerstmis. 

Namens de technische dienst en de tuinclub, 
Gerard Bolscher (mgbolscher@hotmail.com) 

 

Gezinsviering met de Alexanderschool 
op 4 november 2018 
Op zondag 4 november was de kerk prachtig 
versierd: er stonden papieren bloemen, er hingen 

slingers van poppetjes en tekeningen van klokken. 
Het was weer tijd voor de jaarlijkse gezinsviering 
met de Alexanderschool en het thema kon niemand 
ontgaan: Heb je even tijd? Gelukkig waren er veel 
kinderen, ouders en teamleden die even tijd 
hadden gemaakt voor deze viering! En dan het 
kinderkoor: er zongen maar liefst 12 kinderen mee, 
dat had Matty snel voor elkaar gekregen! 

 

Juf Marieke deed met de kleuters een kring-
gesprekje over ‘tijd’, juf Mariëtte ging meer 
filosofisch over dit onderwerp in gesprek met 
kinderen en ook in gedicht en de voorbeden kwam 
het thema tijd voorbij. De lezing en de overweging 
van Hans Lucassen gingen over de 12-jarige Jezus, 
die in de Tempel alle tijd neemt om met geleerde 
mannen van gedachten te wisselen en dingen van 
hen te leren. Na de viering 
mochten de kinderen 
bolletjes planten in de 
bloembak voor de kerk. 
Komen jullie met Kerst 
kijken of ze al op komen? 

Kinderkoor en kerstavond 
Helaas zijn een aantal kinderen met vakantie tijdens 
de Kerstavond-viering van 24 december. Wie heeft 
er zin om met de Kerst mee te zingen? Wie weet 
kun je ook een rol spelen in het kerstspel! Er wordt 
geoefend op dinsdagmiddag in de Alexanderschool, 
van 15.30 tot 16.30 uur. 

Jongerengroep On the Road 
 

We hebben met On the Road een heus Sinterklaas-
feest gehad! Vrijdagavond 23 november was er een 
supergezellige On the Road, met als thema ‘Vol 
Verwachting’ en héééél veel pepernoten. De avond 
startte na het openingslied met de spelletjes 
‘Pepervoet’ en ‘Pepernotenschatting’, waarin we 
moesten inschatten (verwachting uitspreken) hoe-
veel pepernoten met enkel de voeten konden 
worden verplaatst en hoeveel pepernoten er op 
een bijbel gestapeld konden worden. Daarna was er 
zowaar hoog bezoek van Sint en een Piet, alleen 
was Piet nogal in paniek omdat er iets gebeurde 
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wat hij niet had verwacht. Gelukkig kon Sint hem 
nog geruststellen door zijn verwachting uit te 
spreken. Vervolgens hebben we ook nog situaties 
besproken die we wel of niet verwachten van 
ouders, opa & oma, broers & zussen, vrienden en 
leraren. In kleinere groepjes hebben we onze 
(grote) verwachtingen nog eens besproken en een 
stukje bijbel erbij gepakt (Psalm 37). Wat kunnen 
we van God verwachten? Kunnen we alles vragen? 
En krijgen we ook alles wat we vragen van God? 
Samen hebben we onze verwachting van God 
opgeschreven op post its en opgeplakt. We hebben 
de avond afgesloten met nog een opdrachten-
spelletje, een (Peper-)nootbaan en met zijn allen 
chillen op de bank met pepernoten! 

Op 14 december hebben we samen met de 
jongerengroepen van de andere kerken in Benne-
kom een kerstdiner, American Style. En in het 
nieuwe jaar is er weer een ontzettend leuke 
bijeenkomst van On the Road op vrijdagavond 18 
januari in onze kerk in Bennekom! Voor overige 
data, zie de poster van On the Road! 

 

On the Road is een jongerengroep in de Titus 
Brandsma parochie speciaal voor jongeren met de 
leeftijd van (bijna) 12 tot 15 jaar. 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 kun je ons mailen, ontheroad@ 
rkkerkbennekom.nl. Groetjes van On the Road, 

Mark, René en Suzanne 

Terugkijken op een mooie Sint Maarten 
optocht 
Afgelopen 10 november was het weer zover. De 
Sint Maarten lampionnen optocht. Even leek het 
guur weer te worden maar gelukkig klaarde het 
rond de start van het evenement op. De mooi 
verlichte kerk zat gezellig vol met kinderen en hun 
ouders of opa en oma om nog even de liedjes te 
oefenen. Na het oefenen, trokken we met z’n allen 
naar buiten op het plein om de komst van Sint 
Maarten op zijn mooi verlichte paard af te wachten. 

Vervolgens trok de stoet kinderen en hun ouders 
achter Sint Maarten en zijn ridders aan, door de 
straten van Bennekom. Het was een hele lange 
sliert kinderen die vrolijk zingend met hun mooi 
verlichte (zelfgemaakte) lampionnetjes achterelkaar 
liepen. Bij het Papenpad hadden we mooi uitzicht 
op de fakkels en de vuurkorven naast de poort van 
Amiens. Daar werd het verhaal van Sint Maarten 
nagespeeld. Na afloop werden er pannenkoeken in 
de vorm van de mantel van Sint Maarten 
uitgedeeld. Deze werd vrolijk gedeeld met een 
ander naar het voorbeeld van Sint Maarten. 

 

Al met al weer een zeer geslaagde tocht. De 
werkgroep Sint Maarten Bennekom wil graag alle 
vrijwilligers bedanken, die hier aan hebben 
bijgedragen en natuurlijk ook alle enthousiaste 
lopers! We hopen jullie volgend jaar allemaal weer 
te zien! 

Samen de maaltijd delen 
Natuurlijk is zondag 27 januari 
geen 'echte' 5e zondag, maar 
januari en februari zijn wel een 
beetje 'grauwe' maanden 
waarin het extra fijn is om 
samen te genieten van een 
heerlijke maaltijd bereid door 
Kookgroep Het Heilige Boontje. 
Het menu is nu nog onbekend, maar na een wellicht 
overvloedige kerst, richten we ons op een 
eenvoudige maar smakelijk maaltijd. 

We beginnen zoals altijd om 17.00 uur en u kunt bij 
de maaltijd aanschuiven voor € 7,50 p.p. en € 5 voor 
kinderen. Consumpties € 1. 

Opgave en eventuele dieetwensen graag uiterlijk 
23 januari 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 2019 agenda. 

mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
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Henri Matisse: weg van eenvoud ruimte 
vorm kleur 

2019 cursus kunst van Henri Matisse 

“Ik streef ernaar kunst te scheppen die voor 
iedereen te begrijpen is.” Henri Matisse creëert een 
aangenaam toegankelijke wereld en raakt tegelijk 
aan de diepere lagen van het leven. Hij zoekt 
evenwicht en zuiverheid, een kunst die niet onrustig 
maakt en verwart. Hij wil het liefst dat vermoeide, 
overspannen en gebroken mensen in zijn schilde-
rijen rust en vrede vinden. 

Ben Piepers laat in de cursus de rijke variëteit van 
Matisse zien. Elke bijeenkomst staat een kunstwerk 
centraal, waarbij we mediteren en onze persoon-
lijke impressies delen met de andere deelnemers. 
Na de pauze kijken we naar andere kunstwerken 
van de kunstenaar, die het eerste werk aanvullen of 
tegenspel bieden. We luisteren ook naar muziek, 
een inspiratiebron voor Matisse. 

Kijken naar de kunst en je laten raken is persoonlijk, 
de werkvorm is interactief, ieders inbreng is 
waardevol. Na afloop van elke bijeenkomst 
ontvangen de deelnemers digitaal informatie en de 
titels van de getoonde kunstwerken om zelf op 
internet op te zoeken. 

De thema’s die aan bod komen zijn: 

1. je bestemming vinden 
2. ruimte, kleur en vorm 
3. dansend door het leven 
4. (n)iets om het lijf 
5. eenvoud als levenskunst 

Slotdag kapel van Henri Matisse 

Ter afsluiting van de cursus is een kloosterdag in 
abdij Koningsoord om stil te staan bij beelden uit de 
Chapelle du Rosaire in Vence (Zuid-Frankrijk). In 
deze kapel komt alle creativiteit van Henri Matisse 
samen: lichtende eenvoud in ruimte, vorm en kleur. 

 
Henri Matisse, Icarus (maquette voor Jazz), 1943, 
Papierknipsel gekleurd met gouache, 43,4 x 34,1 
cm, Musée National d’Art Moderne, Parijs 

Praktische gegevens bij cursus: Kunst van Henri 
Matisse 

Bennekom: Dinsdagmorgen 9.30-12.00 uur; 8 en 22 
januari, 5 en 19 februari, 5 maart 2019; 
Parochiezaal Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 3 

Wageningen: Dinsdagavond 19.30-22.00 uur; 8 en 
22 januari, 5 en 19 februari, 5 maart 2019; in 
Jozefschool, Dolderstraat 58, Wageningen; 
uitzondering: 22 januari en 19 februari zijn we in 
parochiezaal Bennekom, Heelsumseweg 3. 

Kosten: € 25 voor vijf avonden. 

Aanmelden vóór 17 december 2018 bij Nettie 
Oegema (Bennekom) n.oegema@hotmail.com; bij 
Inge Engels (Wageningen) inge-engels@live.nl. 

a.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, mailadres 
en telefoonnummer. 

Praktische gegevens bij kloosterdag: Kapel van 
Henri Matisse in Vence 

Abdij Koningsoord (Arnhem/Oosterbeek), 
Johannahoeveweg 79, 6816 VG Arnhem. Voor route 
naar Koningsoord zie: www.koningsoord.org. 

Dinsdag 2 april 2019, 9.30 – 16.00 uur (ontvangst 
om 9.15 uur, start programma 9.30 uur); 
lunchpakket meebrengen, er wordt gezorgd voor 
soep en diverse dranken. 

De kosten voor deze dag zijn: € 25 p.p. 

De aanmelding voor de kloosterdag is apart van de 
cursus. Aanmelden uiterlijk 5 maart 2019 bij Nettie 
Oegema (Bennekom) n.oegema@hotmail.com; bij 
Inge Engels (Wageningen) inge-engels@live.nl. 

a.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, mailadres 
en telefoonnummer. 

De cursus en kloosterdag zijn samengesteld door 
Ben Piepers; informatie: benpiepers@gmail.com. 

Ons project in Bolivia 
Stelt u zich eens voor… 
In het huis waar je je veilig 
zou moeten voelen wordt je 
misbruikt of verkracht door 
familie of bekenden. Er is 
veel ruzie en ook lichamelijk 
geweld. Alcohol- en drugs-
verslaving zie je overal om je 
heen. Hoe moeilijk is het voor een tiener om hier 
NEE tegen te zeggen. Ze zijn nog afhankelijk van de 
ouders, voelen zichzelf misschien schuldig aan de 
agressie die ze ontvangen, voelen zichzelf niets 

mailto:n.oegema@hotmail.com
mailto:inge-engels@live.nl
http://www.koningsoord.org/
mailto:n.oegema@hotmail.com
mailto:inge-engels@live.nl
mailto:benpiepers@gmail.com
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waard, hun sociale isolement leidt hen tot 
wanhoop. 

Waar kun je dan naartoe? 
Casa Fraternidad van ENDA El Alto biedt een veilig 
onderdak voor deze meisjes. De eerste drie 
maanden zijn volledig intern om rust en structuur in 
hun leven te brengen. Tegelijkertijd is er aandacht 
voor hun familie om ook daar de situatie te 
verbeteren. In de casa nemen de meisjes deel aan 
groepstherapie; een zeer effectieve psychologische 
techniek. Ze beseffen dat ze niet alleen staan in hun 
problemen, ze leren te praten maar ook te 
luisteren, ze begrijpen elkaar en komen samen tot 
oplossingen. Er ontstaat een sterke onderlinge 
band. Dit alles onder professionele begeleiding van 
ENDA.  
In de laatste fase van het therapeutische proces ligt 
de nadruk op pre-professionele training in een van 
de ‘werkplaatsen’. Ze leren technische vaardig-
heden en arbeidsethos om de arbeidsmarkt te 
betreden, hun eigen onderneming te starten of als 
voorbereiding op een vervolgopleiding. In dit laatste 
stukje hebben wij als Bennekomse werkgroep een 
aandeel. Zo hebben we o.a. al bijgedragen aan de 
bakkerij, het naai- en breiatelier en in 2018 aan de 
chocolade-, de kappers- en cosmeticaworkshops. 
Het geeft ons een fijn gevoel dat we hen kunnen 
ondersteunen in het verbeteren van de kwaliteit 
van leven en hen de kans kunnen geven op een 
betere toekomst voor hen en hun kinderen. 

ENDA gelooft in de persoon als motor van 
verandering én in haar mogelijkheid om haar 

moeilijkheden te overwinnen! 

Wilt u meer weten over het project? Wij zijn altijd 
bereid u meer informatie te geven.  

Uw giften zijn welkom op rek.nr. N L11 RABO 0307 
0604 38, RK Parochie zTB, inzake Bolivia 

 

 

 

Wageningen, 8 november 2018. 
Met hartelijke groet, namens de groep voor Missie, 

Ontwikkeling en Vrede,  
Nelly Beerepoot-Commandeur 

 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 

K.V.G. Bennekom 
Wat er gebeurd is 
Maandag 5 november: lezing van mevrouw 
Yvonne Bos over hartkwalen specifiek bij vrouwen. 
Zij werkt al vele jaren op de spoedeisende hulp, 
waarvoor zij naast verpleegkunde een extra 

opleiding van anderhalf jaar heeft gehad. Er waren 
deze avond 42 dames. Yvonne legt wat uit over 
anatomie en werking van het hart. Bij vrouwen 
treedt er door de overgang sowieso een 
verandering op, waarbij het hormoon oestrogeen 
minder krachtig werkt. Dit oestrogeen heeft een 
gunstig effect op ons hart. Door minder oestrogeen 
hormoon kan het gewicht toenemen en de 
bloeddruk soms stijgen na de overgang. Na de 
overgang wil er bij de vrouw dan ook wel 
boezemfibrilleren voorkomen. De hartslag gaat 
onregelmatigheden vertonen. Hierdoor kan er 
makkelijker aanslag achterblijven in de bloedvaten, 
minder regelmatige doorstroming door onregel-
matige hartslag. Je kunt kortademig worden, 
duizelig, vermoeid en een naar gevoel op de borst 

Financieel overzicht 2017

Baten €

Collectes: presentatie communicanten 5 febr 2017 206,42

               communieviering en spaardoosjes 295,18

               Kerst 2017 494,37

Donaties en losse giften 565,00

Bridgedrive november 2017 1468,60

Ontvangen rente in 2017 17,28

Verkoop kerstkaarten en handwerk artikelen 2017 917,00

3963,85

Lasten

kerstkaarten en handwerkartikelen 566,29

bankkosten 67,83

634,12

Financiële reserve 31-12-2016 8.143,67   

Financiële reserve 31-12-2017 11.473,40 

Financiele reserve 8-11-2018 3.786,52   
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krijgen. Blijf je last van ritmestoornissen houden 
met hoge polswaarden (90 slagen per minuut is bij 
hogere leeftijd normaal) maar bij 200 slagen per 
minuut loopt u een voortdurende marathon zonder 
training. Uw hart bonkt voortdurend. Aan dit 
fibrilleren moet binnen 48 uur iets gedaan worden, 
bel arts of ziekenhuis. Er wordt dan getracht met 
een mechanische of chemische schok weer een 
normaal ritme te krijgen (cardioversie). Anders 
kunnen stolsels in de hersenen terechtkomen en 
kan bijvoorbeeld een herseninfarct ontstaan. Bij 
een hartinfarct sluit een bloedstolsel ergens een vat 
af bij het hart. Bij mannen eerder in de krans-
slagaderen, goed te zien bij een kijkoperatie via de 
lies. Echter bij vrouwen is het niet zo makkelijk te 
zien, daar de vernauwingen in de kleinere vaatjes 
overal verspreid over de hartspier zitten. De 
klachten worden bij vrouwen dan eerder als stress 
betiteld. Vrouwen voelen verkrampingen. De vrouw 
kan dan ook zo genoemd een type 2 (man type 1) 
hartinfarct krijgen. De algemene symptomen bij een 
hartaanval zijn: een drukkend gevoel midden op de 
borst. Een pijnlijk gevoel kan uitstralen naar de 
bovenarmen, hals, kaak, rug en de maagstreek. 
Klachten gaan vaak samen met zweten, 
misselijkheid of braken. Vrouwen hebben vaker last 
van: 
• pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug. 
• pijn tussen de schouderbladen. 
• kortademigheid. 
• extreme moeheid. 
• duizeligheid. 
• snelle ademhaling. 
• slecht slapen, onrust, angst. 
• misselijkheid of braken. 
• opvallend grauw uiterlijk. 
• vrouwen gaan ondanks symptomen gewoon door. 
Er zijn wel risicofactoren buiten de overgang, als 
een vrouw tijdens zwangerschap een zeer hoge 
bloeddruk heeft gehad (pre-eclampsie), of enkele 
miskramen achtereen heeft gehad. Als de vrouw 
vanwege borstkanker een hormonale behandeling 
heeft gehad, waardoor ze vervroegd in de overgang 
komt. Ontstoken tandvlees is voor man en vrouw 
een risicofactor (bacteriën komen vandaar in het 
bloed, ontstekingen, plaque vorming). Het is leer-
zaam alles nog eens op een rijtje te zetten. 
Overgewicht, suikerziekte, hoog cholesterolgehalte 
kunnen in het algemeen ook meespelen. En dan 
heb ik vast nog niet alles genoemd, maar ik wil ook 
niet al te zeer uw feestdagen bederven. Het eerste 
couplet van Annie M.G. Schmidt luidt dan ook 
Met mij is er totaal niets aan de hand. 
Ik ben nog fit van lijf en van verstand. 

Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie. 
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie. 
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog, 
Maar ik ben nog fantastisch goed…zo op het oog. 
Maandagavond 26 november, Sinterklaasavond. 
Ditmaal hebben we 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 kwam een lezing geven over 
heksenvervolging in Europa en Noord Amerika van 
1450-1750. 
Wat er staat te gebeuren. 
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 avond 19.00 uur. 
Maandagmiddag 7 januari 2019: Nieuwjaars-
middag. De lezing vindt plaats in de Parochiezaal, 
koffie en thee vanaf 13.30 uur en start lezing om 
14.00 uur. Een lezing 
over een pelgrimsreis 
op de fiets naar 
Santiago de 
Compostella door de 
heer Gerritsen. Aan 
de hand van foto’s en 
video’s vertelt hij ons 
over zijn reis door mooie landschappen, langs 
prachtige kathedralen. Hij vertelt daarbij over zijn 
wederwaardigheden onderweg. 
Maandagmiddag 4 februari 2019: Creatieve 
middag. We gaan gezellig aan de slag om iets leuks, 
moois te maken. Koffie staat klaar vanaf 13.30 uur 
aanvang 14.00 uur in de Parochiezaal. 
Vrijdag 1 maart: Wereldgebedsdag. Aanvang 
viering 19.30 uur in onze kerk. 
Zondag 3 maart 2019, de viering begint om 10.30 
uur. Tijdens deze zondagviering wordt aandacht 
gegeven aan het 60-jarig bestaan van ons K.V.G.. 
Marian Bolscher is de voorganger. We nodigen na 
de viering alle K.V.G. leden en ook de aanwezige 
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parochianen uit voor koffie (zoals altijd), maar dan 
met iets lekkers erbij i.v.m. ons jubileum. 
Maandag 4 maart 2019. Toch wel echt 60 jaar 
geleden, dat het K.V.G. rond deze datum werd 
opgericht. Een jubileumavond, maar het echte 
vieren komt in mei. Vanavond is er wel een speciale 
lezing door de heer Van Eck over vrouwen, die de 
wereldgeschiedenis hebben beïnvloed. Koffie en 
thee in de parochiezaal om 19.30 uur, aanvang 
lezing 20.00 uur. En wie weet een glaasje toe. 
We wensen u o.a. zalige kerstdagen en een fijne 
jaarwisseling toe, namens ons bestuur, 

Gea Kleipool, voorzitter 

KMS klimaatweekeinde 17-19 nov. 
De Bennekomse interkerkelijke taakgroep kerk 
Milieu en Samenleving (https://kms-bennekom.nl/) 
heeft een klimaatweekeinde georganiseerd rond 
het thema ‘Laat de aarde op adem komen”. 
Centraal hierin stond scheppingszondag 18 
november, waarin Hans Lammers voorging. In zijn 
overweging hield hij ons de spiegel voor dat wat wij 
de aarde aandoen, wij onszelf aandoen, omdat wij 
uit aarde zijn geschapen (zie http://bit.ly/ 
overwegingscheppingszondag). De huidige klimaat-
verandering die door ons mensen veroorzaakt 
wordt en waar wij nu al de gevolgen van merken, is 
hiervan wel het meest ‘voelbare’ gevolg. 

Om ook praktisch te laten zien hoe wij zelf 
individueel en als kerk een bijdrage kunnen leveren 
aan de vermindering van de gevolgen van de 
klimaatverandering heeft onze taakgroep op 
zaterdagmorgen op 17 november een klimaat-
wandeling gehouden. Hieraan namen 20 mensen 
deel. Zo hoorden we bij de Brinkstraatkerk welke 
besparingsmaatregelen zijn genomen (dakisolatie, 
lagere doordeweekse temperatuurinstelling). Aan 
de Groenestraat hoorden we van de eigenaar hoe je 
een huis uit 1922 (!) energieneutraal kunt krijgen. 
Bij Collage (cultureel centrum, red.) werd uitgelegd 
hoe je deel kunt nemen aan een postcoderoos 
project als je geen zonnepanelen op je eigen dak 
kunt of wilt leggen. Bij MVR vertelde Aad van Wijk 
op deskundige en humoristische wijze hoe wij onze 
regenwaterafvoer hebben losgekoppeld van het 
riool. Inmiddels doen Aad en Klaas van der Meulen 
ook mee in eenzelfde commissie van de Brinkstraat-
kerk: een mooi voorbeeld van interkerkelijke 
samenwerking vanuit onze kerk. Overigens is 
afkoppeling voor bedrijven met veel verhard 
oppervlakte in de gemeente Ede ook een lucratieve 
bezigheid! Na een korte presentatie van de NPB 
kerk aan de Emmalaan over de bereikte bespa-
ringen op hun nieuwe luchtverwarming sloten we 

deze geslaagde wandeling af met brood en soep in 
de parochiezaal. 

Op maandagavond organiseerde de taakgroep in 
samenwerking met de gemeente Ede een voorlich-
tingsavond in het Kerkheem. De ongeveer 60 
aanwezigen hoorden van de gemeente hoe zij in 
2050 energie neutraal en van het gas los hopen te 
zijn (www.ede-natuurlijk.nl/projecten/bennekomse-
kerken-organiseren-klimaat-weekend#comments). 
Weerman Reinier van den Berg schetste de actuele 
ontwikkelingen (we zien nog geen trendbreuk en 
stevenen nu nog af op 4 i.p.v. 2 graden opwarming) 
en de mogelijkheden om er als mensheid wat aan te 
doen door onder andere het grootschalig aan-
planten van bos. Achterin de zaal waren kraampjes 
opgesteld waar informatie gegeven werd over 
lokale groene stroom (Vallei Energie), operatie 
Steenbreek (tegels in je tuin vervangen door groen), 
en de werking en besparingen van een hybride lucht 
warmtepomp in combinatie met een bestaande 
gasketel. Omroep Ede heeft ook opnames gemaakt 
van de avond. 

Kortom een geslaagd klimaatweekeinde drieluik, 
waarin we er hopelijk in zijn geslaagd om meer 
mensen klimaatbewust te maken en aan te zetten 
tot actie! 

Klaas van der Meulen en Truus Appelman van de 
taakgroep KMS 

Volkskerstzang met het Edes orkest in 
Bennekom op 23 december 2018 
De Raad van Kerken organiseert dit jaar de 
Volkskerstzang, met teksten en liederen, op 23 
december om 19.00 uur in de Oude of Sint 
Alexanderkerk in Bennekom. De Volkskerstzang 
komt in de plaats van de gebruikelijke avonddienst. 
Het thema is dit jaar ‘Verlangen naar vrede’. 
De begeleiding is in handen van Dik Sipma op het 
orgel en van Het Edes Orkest onder leiding van 
Madeleine Boertje. Er zullen bekende en minder 
bekende kerstliederen worden gezongen. Het Edes 
Orkest brengt onder andere ook ‘O douce nuit’ van 
Bruno Chapelat, ‘Ich steh an deiner Krippen hier’ van 
J.S. Bach en de ‘Cantique de Jean Racine’ ten 
gehore. Voorafgaand aan de Volkskerstzang speelt 
Dik Sipma speelt op het orgel een variatie op NLB 
1010 (Geef vrede Heer geef vrede) en Het Edes 
Orkest speelt vooraf ‘En Vintersaga’ van Lars-Erik 
Larsson (1908-1986). Het wordt een mooi en 
sfeervol samenzijn waar een ieder die op deze wijze 
mee wil vieren van harte welkom is. 

https://kms-bennekom.nl/
http://bit.ly/overwegingscheppingszondag
http://bit.ly/overwegingscheppingszondag
https://www.ede-natuurlijk.nl/projecten/bennekomse-kerken-organiseren-klimaat-weekend#comments
https://www.ede-natuurlijk.nl/projecten/bennekomse-kerken-organiseren-klimaat-weekend#comments
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Raad van Kerken Bennekom lanceert 
nieuwe website 
Het belangrijkste doel 
om de website te 
lanceren is om infor-
matie en achter-
gronden te geven over 
de vele activiteiten van de Raad van Kerken 
Bennekom, zie www.rvkbennekom.com. 
Tot nu toe was deze informatie over en van de Raad 
van Kerken ‘versnipperd’ te vinden op de verschil-

lende websites van de aangesloten kerken. Al deze 
informatie is nu op de nieuwe website samen-
gebracht. Via het tabblad “Agenda” kan worden 
doorgeklikt naar informatie over de activiteiten die 
onderverdeeld zijn in respectievelijk ‘vieren en 
bezinnen’ en ‘samen doen’. 
Bezoek de website eens; het is de moeite waard! 
Als er vragen of opmerkingen zijn, kun je die 
doorgeven via de contactpagina op de website. 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

MVR-estafette: Marijke 
Harmsen-Smit 
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: Marijke Harmsen-Smit 

Leeftijd: 89 

Geboren te: Utrecht 

Verliefd, verloofd, getrouwd: met Timo Harmsen, 
4 kinderen, 10 kleinkinderen, 2 achterkleinkinderen 

Hobby’s: tekenen/schilderen, lezen, muziek maken 

Opleiding: gymnasium, conservatorium 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Ik voel me zeker betrokken bij de 
katholieke kerk, van kind af aan. Mijn ouders waren 
dat en kwamen allebei uit bij de kerk betrokken 
gezinnen. Het grote gezin waar mijn vader in werd 

geboren bv. bevatte 3 zoons die priester zijn 
geworden. Het katholieke levensgevoel was in ons 
gezin vanzelfsprekend Ik herinner me de vele 
priesterfeesten die door de hele familie uitbundig 
werden gevierd. Omdat zij zelf geen eigen gezinnen 
hadden, denk ik nu, waren zij juist het centrum van 
de familie. Met 5 nichtjes van 13 – 16 jaar uit 
verschillende gezinnen mochten we logeren in de 
zomervakantie bij heeroom Frans in Rumpt. Ik denk 
dat daar de verhalen over deze logeerpartijen nog 
gaan. 

Mijn vader was van beroep musicus en een deel van 
zijn beroepsuitoefening had plaats in de kerk: de 
Augustinuskerk in Utrecht waar hij de functie had 
van organist/dirigent. Vanzelfsprekend zongen mijn 
beide broertjes in het koor, net zo vanzelfsprekend 
was het dat ik, meisje, dat niet mocht. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Na in Utrecht, Arnhem, Oosterbeek en in 
Zuid-Frankrijk te hebben gewoond en daar te 
hebben deelgenomen aan de plaatselijke kerk, 
wonen we nu in Bennekom, de laatste jaren zelfs 
heel dicht bij onze kerk, het centrum van onze 
gemeenschap. Hier maken we een gemeenschap 
mee die leeft en bestaat dankzij eigen inzet. Dankzij 
heel veel vrijwillige inzet. Er wordt georganiseerd en 
gedaan, wie had dat vroeger kunnen denken? Voor 
mij is dat ook een manier om je geloof te beleven. 
Maar ook in de contacten met wie je zoal ontmoet. 
De vieringen in onze kerk zijn dan de momenten dat 
ik hoop weer nieuwe energie te krijgen. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Ik zing in ons gemengd koor en zo nu 
en dan mag ik de mooie kerkliederen op de piano 
begeleiden. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Belangrijk zijn de onderlinge 
contacten. Ik ben blij wat daar al voor wordt 

http://www.rvkbennekom.com/
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georganiseerd. Bv. voor de 80+ mensen in onze 
gemeenschap. Ook de gezellige Heilig Boontje 
maaltijden zijn een schot in de roos. 

Mooie MVR-herinnering: De viering van het 50-jarig 
jubileum in 2007. Met o.a. de tentoonstelling van 
Chagall. 

Verder actief met: Huis en tuin. Hier en daar als 
piano-vrijwilliger, o.a. voor Opella. 

Stokje gaat door naar: Riet Kroes 

Want: Riet is in onze gemeenschap een 
duizendpoot en bv. als voorganger heel erg 
gewaardeerd. Maar binnen enige tijd gaat ze 
verhuizen, raken we haar kwijt. Ik hoop dat ze zo nu 
en dan nog even komt kijken of wij hier het wel 
redden! 
 

 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (veertigdagentijd) tot zondag 17 februari; voor TitusBreed 
tot woensdag 13 februari 
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 
 

Rooster NieuwSBlad Bennekom voor 2019 
 

nummer bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 
zondag 

redactie- 
vergadering 

dinsdag 

verspreiden 
woensdag 

Veertigdagentijd za 2 mrt t/m vr 12 apr 17 feb 19 feb 27 feb 

Pasen za 13 apr t/m vr 17 mei 31 mrt 2 apr 10 apr 

Pinksteren za 18 mei t/m vr 5 juli 5 mei 7 mei 15 mei 

Zomer za 6 juli t/m vr 6 sep 23 juni 25 juni 3 juli 

Seizoenstart za 7 sep t/m vr 25 okt 25 aug 27 aug 4 sep 

Herfst za 26 okt t/m vr 13 dec 13 okt 15 okt 23 okt 

Kerstmis 2019 za 14 dec t/m vr.? 1 dec 3 dec 11 dec 

 

Voor TitusBreed gelden de volgende data voor 2019 
 

Thema bestreken periode 

Inleveren bij 
lokale 

redactie 
woensdag 

Inleveren bij 
Redactie@ 

Titusb.nl 
vrijdag 

TitusBreed 
ophalen vanaf 

09.00 uur 
woensdag 

Veertigdagentijd za 2 mrt t/m vr 12 apr 13 feb 15 feb 27 feb 

Pasen za 13 apr t/m vr 17 mei 27 mrt 29 mrt 10 apr 

Pinksteren za 18 mei t/m vr 5 juli 1 mei 3 mei 15 mei 

Zomer za 6 juli t/m 6 sep 19 juni 21 juni 3 juli 

Seizoenstart za 7 sep t/m vr 25 okt 21 aug 23 aug 4 sep 

Herfst za 26 okt t/m vr 13 dec 9 okt 11 okt 23 okt 

Kerstmis 2019 za 14 dec t/m vr.? 27 nov 29 nov 11 dec 

 

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 
e-mail: secretariaat@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 

 Gilles Ampt, voorzitter, 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 
Hans Westendorp 
Alexanderweg 1, tel. 0318 418 465 
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 
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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/

