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 _____________________ “EEN MENS LEEFT NIET VAN BROOD ALLEEN” ______________________ 

 
Ik bladerde eens door de lezingen van de zondagen van de vastentijd. Wat een sterke teksten zijn dat! We 
zouden ze in een zaal in groepjes samen moeten lezen en bespreken en daarna met elkaar het brood delen. 
Ik vond dit een betwistbare uitspraak van Jezus – want van Hem is die afkomstig – in de Evangelie-lezing 
van de eerste zondag van de veertigdagentijd. Ik vroeg me af, hoe zo’n lezing zou overkomen in een land als 
Zambia, waar mensen nauwelijks te eten hebben. Zou je dan niet de kerk uitlopen voordat de voorganger 
er een mooi verhaal aan vast weet te knopen? 

Als ik in de supermarkt mijn brood voor de komende week moet kopen, weet ik bijna niet wat te kiezen, 
zoveel verschillende soorten er zijn – en dat niet alleen van brood, maar ook van tandpasta, schoonmaak-
middelen, yoghurt, enzovoort. Ik moet zeggen dat me die overvloed vaak echt tegenstaat. 

Even zien, wat de aanleiding is van die moeilijke uitspraak van Jezus. O ja, Jezus komt uit de woestijn, waar 
die 40 dagen gevast heeft en de verleider (de duivel of satan) spiegelt hem voor, wat voor rijkdom hij 
allemaal wel niet kan krijgen: brood zoveel als er stenen zijn, macht over alle koninkrijken en mogelijkheid 
om wonderbaarlijke dingen te doen. Ja, als je rammelt van de honger ben je wel een gewillige prooi voor 
verleidingen. Maar Jezus staat sterk en de verleider had geen invloed op hem, nu niet en ook niet tijdens de 
drie jaar van zijn optreden. Zelfs niet toen hij aanvoelde dat lijden en dood hem te wachten stonden. 

Wij zijn rijk. Ik moet een uitzondering maken voor die gezinnen, die nauwelijks kunnen rondkomen, voor 
vluchtelingen en mensen, die psychisch in de knoop zitten. Maar verder… we hebben van alles en kunnen 
van alles krijgen. We zouden dus ook met heel wat minder kunnen. Soms hoor ik van mensen, die heel 
zuinig aan doen, maar die willen dan ook een grote wereldreis maken. Maar laatst was ik bij een vrouw, die 
pas haar man had verloren en die in alle eenvoud vertelde, dat ze met haar man gewend was veel weg te 
geven, “want we kunnen met weinig toe en dan hebben we nog meer dan genoeg”. Ik werd er wel even stil 
van. Toen ik een paar weken later weer even aanwipte, zei ze dat er zoveel mensen om haar geven en haar 
hielpen. Dat verzachtte heel veel leed en verdriet. Gelukkig dat je soms, als je goed doet, ook goed 
ontmoet. Dat komt dus gelukkig ook nog voor. 

En als je je minder druk maakt over de dingen, die we ons bezit en eigendom noemen, is er meer ruimte 
voor andere dingen zoals ontspanning, vriendschap, een bezoekje, bezinning en gebed, geduld, begrip voor 
de situatie van anderen en van je zelf. Over dat laatste las ik laatst een discussie in mijn krant, die me aan 
het denken zette. Ik pluk er een paar gedachten uit. Het ging over: is er ruimte voor broosheid? Alles moet 
harder, hoger, sneller in onze prestatiemaatschappij .We moeten laten zien, dat we sterk zijn en door onze 
ellende heenkomen. Dan is er weinig ruimte voor breekbaarheid en broosheid. Het is natuurlijk mooi dat 
we steeds meer kunnen, maar jammer als we steeds minder kunnen verdragen, wat we niet kunnen 
veranderen. Je moet durven erkennen, dat je leven niet is zoals je van tevoren hoopte. Daarin ligt de ruimte 
om je broosheid te erkennen. En ook moet je leren om, als je een ander niet kunt helpen, haar of hem niet 
in de steek te laten. Accepteren dat we soms niets kunnen doen, maar wel bij iemand blijven. 

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

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

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

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 ________________________________ KERKBERICHTEN ________________________________ 

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 3 maart t/m 14 
april in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

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 
intenties: Ben Schutte 

woensdag 6 maart, Aswoensdag 
19.30 uur: woord- en gebedviering m.m.v. 

Dameskoor 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 
intenties: Ben Schutte 

zondag 10 maart, 1ste zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: pastor Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: EPAFRAS 
Intenties: Ben Schutte 

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 17 maart, 2de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vastenactie 
intenties: Ben Schutte 
 
zondag 24 maart, 3de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

***let op Zomertijd!*** 

zondag 31 maart, 4de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: Titusviering in Ede 
voorgangers: pastoraal team 

zondag 7 april, 5de zondag Veertigdagentijd 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

cantors 
voorganger: pastor Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank 

Zondag 14 april, Palmzondag 
10.00 uur: Gezinsviering m.m.v. kinderkoor 

Eigenwijs 
voorganger: pastor Joop Nijrolder 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Ronald McDonaldhuis 
 

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. 

In Memoriam 

In Memoriam Wim van Vught 
Op 29 november 2018 overleed Wim van Vught. De 
viering ten afscheid vond plaats op 6 december. 
Wim was een geliefd man in onze geloofsgemeen-
schap. Lumi en hij waren ruim 25 jaar lid van het 
gemengd koor. De woorden die zijn dochter Elena 
sprak bij het afscheid mogen dienen als zijn In 
Memoriam. Mooier kunnen wij het niet zeggen: 

Wim van Vught, wat voor een man is hij? 
Dat vroeg de verpleegkundige in de hospice waar hij 
de laatste dag van zijn leven heeft gewoond. De 
verpleegkundige zei, hij ziet er zo aardig en lief uit. 
Wat voor werk deed je vader? Ik antwoordde, hij 
was beroepsmilitair. Ze keek verbaasd alsof 
beroepsmilitair en lief en aardig niet samengaan. 
Het was misschien ook niet de beste vraag om 
erachter te komen wat voor man hij was. 

Pap, voor mij ben je muziek. Je hebt ons, mij, Isabel, 
Carmen en mama leren luisteren naar muziek van 
alle soorten. Gregoriaanse muziek, Bach, Ella 
Fitzgerald, flamenco puro, van alles en je nam ons 
mee naar allerlei concerten. Zingen was je passie. 

Je liefde voor talen was heel groot, pap. Je hele 
leven ben je op zoek gegaan naar de finesses van de 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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taal door het heel grondig te bestuderen en je kreeg 
er geen genoeg van. Eerst Latijn, Engels en Frans en 
daarna Spaans, waar je toch je levenswerk van hebt 
gemaakt. Niet voor niets dat je je geliefde in Spanje 
vond waarmee je je samen kon onderdompelen in 
de Spaanse en Nederlandse taal. Samen met mama 
gaf je les aan afgestudeerde studenten Spaans die 
bij jou nog 25 jaar studie erachteraan plakten. 
Iedere les kostte je avonden voorbereidingswerk. 

Van jou heb ik reizen geleerd, pap. Met leren reizen 
bedoel ik niet de meest exotische plekken op aarde 
bezoeken, maar als je op stap bent leren kijken naar 
de plek waar je bent. En dat voelen, zonder eisen te 
stellen aan de plek. Gewoon waarnemen zonder te 
oordelen en dan komt het genieten vanzelf. 
Genieten van wat er is. En dan is het overal mooi.  

Voor mij ben je ook de natuur. Tuinieren is niet 
schoffelen en zorgen dat je tuin er netjes uitziet, 
maar met verwondering kijken welke plantjes er uit 
de grond komen. Bomen, vogels, onweer, 
bosbessen, mooie luchten, bergen; Kijken en 
opslurpen. 

Je bent ook kunst, papa. Samen kijken in kunst-
boeken en dan praten over symboliek, compositie, 
tijdsgeest, zeggingskracht en waarom. Dan ging je 
(ik dan) vanzelf weer anders kijken en nieuwe 
dingen ontdekken. 

Pap, religie en spiritualiteit ben je ook. Van huis uit 
het katholieke geloof meegekregen, maar daar liet 
jij het niet bij. Je wilde het bestuderen, begrijpen, 
betekenis geven. Je hield ervan om van gedachte te 
wisselen over grote vraagstukken van het leven 
zonder per se de bijbel erbij te halen en dan kwam 
je soms juist tot de kern zoals die volgens jou de 
grondslag is in het geloof. 

Familie ben je, pap. Iedereen, maar ook echt 
iedereen van de familie gaat voor alles. Je ouders, 
broers, zussen, schoonfamilie, kinderen, klein-
kinderen, achterkleinkinderen. Je had ze allemaal 
lief en sprak met veel respect over iedereen. 

Wandelen, dat ben je ook. Met de grootste 
uitschieter, de voettocht vanuit ’s-Hertogenbosch 
naar Santiago de Compostella die je maakte op je 
59ste jaar. Tweeënhalve maand heb je erover 
gedaan. Op deze tocht kwamen alle dingen samen 
die bij je horen; de muziek, de talen, reizen, natuur, 
kunst, religie en spiritualiteit, familie en wandelen. 

En ja, beroepsmilitair, dat was je ook. 

In memoriam Riek Dijkstra-de Lepper 
Riek is in Eindhoven geboren op 30 juni 1922 en 
overleden op 14 december 2018. Ze is opgegroeid 
in een gezin van 9 kinderen. Riek was een van de 2 
kinderen die gingen studeren. In die tijd bijzonder 
dat je als meisje de kans kreeg om te studeren. Ze 
werd maatschappelijk werkster. 

Riek was ondernemend en is in 1953 een jaar au 
pair geweest in de USA. Op 38-jarige leeftijd 
ontmoette ze een landbouwkundig ingenieur uit 
Wageningen, Juus Dijkstra, waar ze mee trouwde. 
Ze waren echte maatjes. 

Op 12 juli 1985 overleed plotseling haar man en 
brak er een hele zwarte periode in haar leven aan. 
Het overlijden heeft haar en haar zoon Han enorm 
aangegrepen. Ze zag en voelde geen geluk meer. Na 
een aantal jaren kwam langzamerhand haar doel 
om te leven, geluk en gevoel voor humor terug. Ze 
verhuisde van de Alexanderweg naar Cornelie en de 
laatste maanden woonde ze op huize Barbara in 
Ede. 

Ze heeft uitgebreid met Han gesproken over de 
dood. Gaf ook aan wat ze wel en niet wilde als ze 
ziek werd en tijdens de bezoeken van Han was het 
steevast onderwerp van het gesprek. Riek had haar 
eigen kijk over het leven na de dood. Haar grootste 
wens was verenigd te worden met haar lieve man 
Juus. Dat sprak ze vol vertrouwen uit. Zij vond dat 
ze nu lang genoeg gewacht had. Na een infarct 
werd ze naar ziekenhuis Rijnstate gebracht. Daar 
heeft ze de ziekenzegening van de pastoraal werker 
van het ziekenhuis ontvangen in het bijzijn van haar 
familie. Dit is voor het hele gezin bijzonder geweest. 
Zoveel warmte, zoveel dankbaarheid. Zoveel liefde 
was er voor iedereen. 

In de viering ten afscheid hebben we gekozen voor 
de lezing uit Johannes 11, 17-27. Johannes geeft 
met deze lezing uiting aan zijn geloof dat Gods 
liefde voor mensen niet sterft wanneer ze 
doodgaan. Een teken dus dat Gods liefde en Gods 
zorg voor mensen niet ophoudt bij de dood. 

Wie in mij gelooft zal leven 
ook wanneer zij sterft. 

En ieder die leeft en in mij gelooft 
zal nooit sterven. 

Op 21 december hebben we haar lichaam te ruste 
gelegd op de begraafplaats bij haar man Juus. Dat 
zij ruste in vrede. 
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In memoriam Gerrit van Oosterwijk 

Op zondag 30 december 2018 is, in het bijzijn van 
zijn dierbaren, op 88-jarige leeftijd overleden 
Gerhardus Hermandus, Gerrit, van Oosterwijk; sinds 
2016 weduwnaar van Bep van Oosterwijk-de Beer. 

Gerrit was een liefdevol man, geïnteresseerd in de 
ander, hield van gezelligheid. Toen hij ziek werd zag 
hij in dat het leven voor hem steeds moeilijker 
werd. Hij werd de laatste maanden van zijn leven 
verzorgd door Tiny, die ervoor zorgde dat het hem 
aan niets ontbrak. Hij aanvaardde dat met een lach 
en dankbaarheid. Hij wilde heel graag samen met 
zijn zus Gerda, met Tiny en met de voorganger de 
viering ten afscheid bespreken. Dat vond plaats op 
tweede kerstdag in het hospice. Een mooi uur was 
dat waarin hij zelf heel duidelijk voor ogen had hoe 
de viering er uit moest zien. Het was duidelijk te 
zien dat hij het moeilijk vond om te praten over zijn 
dood. Hij was ook bezorgd over degenen die daarbij 
aanwezig waren. Doe ik er wel goed aan om dit zo 
te doen. Na dit overleg op tweede kerstdag hadden 
zijn zus Gerda, Tiny en de voorganger het gevoel dat 
hij blij en dankbaar was dat het op papier stond en 
dat er een mooie viering van gemaakt zou worden. 

De lezing die we uitgekozen hadden was uit 
1 Korinthe 13. Deze lezing met als thema “De 
liefde” werd voorgelezen door Tiny: 

Werkelijke liefde begint … waar niets wordt terug 
verwacht 

Liefde zoekt zichzelf niet, liefde … geeft. 

Die liefde heeft ervoor gezorgd dat hij zijn vrouw 
5 jaar verzorgd heeft. “Dat was niet zwaar, ik mocht 
dat doen en het kostte mij geen moeite”. Hij was 
een man die graag alle touwtjes in handen wilde 
houden, erg onafhankelijk was. In de herinneringen 
die Gerda, zijn zus, over hem uitsprak gaven een 
mooi beeld hoe hij in zijn jeugd en later was 
geweest met als titel: “Een herinnering aan de 
handige klusjesman van de fam. van Oosterwijk”. 
Dat vertelde Chris zijn zoon ook. Overal waar je 
kwam in zijn huis zag je de aanpassingen/ 
verbeteringen die allemaal door hem zijn gedaan. 

Het bezoek van zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen thuis en in het hospice 
vervulde hem met dankbaarheid. Hij kon nog zo 
genieten van zijn achterkleinkinderen. Hij was 
dankbaar dat hij na het overlijden van zijn vrouw 
uitgenodigd werd om te komen bridgen, van de 
maaltijden van Het Heilig Boontje heeft hij tot op 
het laatst genoten, het was daar altijd zo gezellig en 
daar hield hij van. 

Zijn laatste verjaardag heeft hij in oktober bij 
Campman uitgebreid gevierd met al die mensen die 
de laatste tijd veel voor hem betekend hadden. Hij 
vond het fijn dat hij op deze manier iets terug kon 
doen. De laatste weken van zijn leven heeft hij in 
het hospice in Bennekom een liefdevolle verzorging 
gekregen waar hij intens dankbaar voor was 

Mag Gerrit nu de rust ervaren en verenigd worden 
met zijn vrouw Bep. 

In memoriam Ben Schutte 
Op 4 februari 2019 overleed onze mede-parochiaan 
Ben Schutte in de leeftijd van 82 jaar. 

Mijn herder is de Heer, Het zal mij nooit aan iets 
ontbreken. Hij brengt mij in een oase van groen, 
daar strek ik mij uit aan de rand van het water, daar 
is het goed rusten. Ik kom weer tot leven, dan 
trekken wij verder, vertrouwde wegen, Hij voor mij 
uit. Want God is zijn naam. Al moet ik het duister in 
van de dood, ik ben niet angstig, U bent toch bij me, 
onder uw hoede durf ik het aan. Gij nodigt mij aan 
uw eigen tafel, en allen die tegen mij zijn moeten 
het aanzien: dat Gij mij bedient, dat Gij mij zalft, 
mijn huid en mijn haren, dat Gij mijn beker vult tot 
de rand. Overal komen geluk en genade mij 
tegemoet, mijn leven lang. En altijd kom ik terug in 
het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. 

Deze tekst, psalm 23 stond centraal in de viering ten 
afscheid voor Ben, ruim een week eerder toen 
pastor Lucassen in de kring van het gezin, met 
kinderen en kleinkinderen aanwezig, de zieken-
zegen had gegeven, werd deze tekst ook gelezen en 
het was dan ook de wens van Ben, dat deze tekst 
weer zou klinken bij de uitvaart. In de herinneringen 
uitgesproken door zoon Hans werd het leven van 
Ben uitgebreid geschetst, opgegroeid in Drenthe, en 
na zijn studie werken bij het ILOB in Wageningen. 
Ben was zijn leven lang een zeer actief, maar ook 
sociaal en maatschappelijk betrokken mens, getuige 
zijn diverse voorzitterschappen van overleggen van 
diverse aard. Na zijn promotieonderzoek promo-
veerde hij in 1991 tot Dr.Ir. Hij hield van zijn werk 
en werd een autoriteit op het gebied van de 
pluimveevoeding, waardoor hij ook internationaal 
een veel gevraagde gast was op congressen als 
spreker. Dolgelukkig was hij met Anny, zijn kinderen 
en kleinkinderen. In de herinneringen uitgesproken 
door zijn 7 kleindochters werden onderwerpen 
verwoord, die zij het meeste zullen gaan missen, 
zoals bijvoorbeeld de vakanties in Drenthe, de 
wandelingen, het lekker uit eten gaan, spelen met 
de geitjes achter het huis, lekker logeren, klussen in 
de garage en de grapjes en verhalen. Aan het einde 
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van zijn afscheidsviering hebben wij het lied 
Jerusalaim gezongen, met het mooie refrein: 
Jerusalaim, stad van God, wees voor de mensen een 
veilig thuis, Jerusalaim, stad van vrede, breng Ben 
weer thuis. Moge het zo zijn dat Ben thuis is in de 
stad van vrede. 

In Memoriam Harry Bos 
Op 22 december 2018 is plotseling overleden onze 
medeparochiaan Harry Johannes Theodorus Bos. Hij 
heeft zijn hele leven gewoond op Nassaulaan 45 en 
is 71 jaar geworden. In de aanhef van de rouwkaart 
stond: “Eenvoud, kenmerk van het ware”. Geboren 
op 28 mei 1947, 7 jaar na de geboorte van zijn zus 
Tea. 

Toen Tea het huis uit ging bleef hij bij zijn ouders 
wonen. Na het overlijden van zijn vader bleef hij bij 
zijn moeder wonen. Na haar overlijden bleef hij 
daar wonen. Hij leidde een rustig leven. Hij was heel 
erg handig, zoals zijn zus vertelde. Hij stond altijd 
voor iedereen klaar. Als er wat te doen was voor 
hem voelde hij zich nuttig. Het gereedschap wat hij 
had was altijd het beste van het beste. Zijn neef 
Hans en zijn zonen kwamen vaak bij Harry om daar 
te knutselen. 

In de viering ten afscheid in het crematorium op 
31 december hebben we gekozen voor de lezing uit 
Prediker: “alles heeft zijn tijd”. Prediker wil met zijn 
lezing aangeven dat je in je leven, je hele leven, 
ervaart dat er vele verschillende dingen gebeuren. 
Je leven is een aaneenschakeling van gebeurte-
nissen. 

Naast zijn werk op de Vada in Wageningen was 
fotograferen met professionele apparatuur zijn 
hobby naast zijn verzameling treinen. Hij hield van 
Nederlandstalige muziek die verzameling was groot. 
Aandacht voor anderen was er ook. Hij bezocht 
altijd Teus en Kitty op de maandagmiddag, exact op 
dezelfde tijd. Hij was een bijzondere man, die hield 
van gezelligheid en daarvan genoot, maar er ook 
wel tegen opzag om mensen te ontmoeten. 

Alles heeft zijn tijd. Weten van de tijd, is een 
menselijke mogelijkheid, maar, lijkt de Prediker te 
zeggen, het is ook iets waar je menselijke groots-
heid in tot uitdrukking kan komen. Die bestaat er 
dan in om het moment echt te leven, er met volle 
aandacht te zijn, om zo het leven te vieren en de 
Schepper te eren. Moge hij rusten in vrede. 

Mens, waar ben je? 
‘Mens, waar ben je?’, is de titel van de Hongerdoek 
2019. De doek is gemaakt door Uwe Appold 
(Flensburg), een veelzijdig Duits kunstenaar. In het 

Handboek Vastenactie 2019 staat de volgende 
omschrijving: 

“De vraag is niet: Waar is God? maar: Waar is de 
mens?”, Uwe Appold. 
Uwe Appold heeft in de hongerdoek aarde uit 
Getsemane verwerkt, de plek waar Jezus gebeden 
heeft in de nacht vóór zijn kruisiging. Die grond 
draagt een zwevende, gouden ring met daarin ‘ons 
gemeenschappelijk huis’ met open deuren: in het 
middelpunt staat de belofte van God dat Zijn liefde 
vooral uitgaat naar de uitgestotenen en dat Hij hen 
centraal stelt. De figuur rechts staat symbool voor 
de mens, die zijn oor te luister legt naar dat 
middelpunt, maar tegelijkertijd, vanuit Gods belofte, 
zijn aandacht laat uitgaan naar de rafelranden van 
deze wereld. Daar, op de pleinen en straten en te 
midden van de mensen die er leven, zijn de plekken 
te vinden van waaruit de verandering kan beginnen. 

 

Ons geloven kan een richtingwijzer zijn. De vraag 
van God, ‘Mens, waar ben je?’ (Gen. 3, 9) daagt me 
uit na te denken over waar en waarvoor ik zelf sta, 
wie ik ben, naar wie ik mijn oor te luisteren leg en of 
ik (te) snel een oordeel vel. Een plaatsbepaling. 
Misschien eerder een herijking. De vraag ‘Mens, 
waar ben je?’ doelt in de kern op de verantwoorde-
lijkheid die iedere mens heeft, voor zichzelf, voor zijn 
medemensen en voor de wereld als geheel. 

De hongerdoek zal gedurende de vastentijd in onze 
kerk te bezichtigen zijn. Daar zal ook een 
beschrijving liggen over de betekenis van de 
verschillende onderdelen in deze Hongerdoek. 

MOV en de PR-groep 

Te communie gaan doe je niet zomaar 
Voor Aukje, Denise, Emma, Gaia, Jasper en Pieter is 
een bijzondere tijd aangebroken: de voorbereiding 
op de eerste heilige communie. Hèt moment dat de 
kinderen voor de eerste keer mee delen in de 
maaltijd van de Heer. En dat kan alleen als je dat 
goed voorbereidt. Want immers te communie gaan 
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doe je niet zomaar. Dat brood (hostie) is toch een 
beetje ingewikkeld misschien. Want het is brood, en 
tegelijkertijd het lichaam van Christus. Hoe dat zit? 
Dat gaan de zes kinderen de komende tijd horen. 

Inmiddels hebben de Bennekomse communicantjes 
er twee voorbereidingsbijeenkomsten opzitten. En 
ook de presentatieviering met als thema 'Kom aan 
boord' –op 10 februari– is goed verlopen. Onlangs 
hebben de jongens en meisjes zich voorgesteld. Dat 
deden zij met een getekend en uitgeknipt beeld van 
zichzelf. Deze tekening is op de boot geplakt. Want 
voor iedereen is altijd nog die Ene die roept: kom 
maar aan boord. 

 

Wat gaan de communicantjes nog meer doen de 
komende tijd? Tot en met 2 juni zijn er nog 
verschillende kinderbijeenkomsten waarin de 
kinderen leren over Jezus aan de hand van het 
thema 'Ik ben bij je'. En ook gaan zij samen met 
pastor Hans Lucassen aan het Pesachmaal en 
luisteren zij naar het verhaal over de uittocht uit 
Egypte. En er is meer. De kinderen krijgen een 
spaardoosje. Daarmee sparen ze voor ENDA Bolivia: 
een organisatie die straatkinderen een veilige plek 
biedt. 

En dan op zondag 16 juni de eerste heilige 
communie, waar we een mooi feest van gaan 
maken. 

Bedankt 
Bij een afscheid blijft het houten 
kruisje altijd een fijne herinnering. 
Het heeft in veel huizen een speciaal 
plaatsje. Jan Jansen: bedankt voor al 
je zorgvuldigheid! 

Riet van de Vegt: schoon, schoner, 
schoonst. Bedankt voor al je poets- en 
schrobwerk van de zaaltjes, vele jaren achtereen. 

Werkgroep Vrijwilligers 
(Marian Bolscher, Marieke Kok-Willemsen, 
José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 

Bedankt Jacques en Riet van de Vegt 
Op woensdag 12 december hebben Jacques en Riet 
van de Vegt voor de laatste keer hun parochie-
bladen opgehaald en bezorgd. Na meer dan 30, 
misschien wel 40, jaar hebben ze te kennen 
gegeven dat ze hiermee gaan stoppen. Ze begonnen 
met de bezorging in Wageningen-Hoog en na een 
aantal jaren in Bennekom. 
Lange tijd hadden ze meer 
dan 80 adressen die ze 
bezorgden in de wijken 4, 
6, 8, en een gedeelte van 
de wijken 9 en 10. 
We hebben beiden op 12 
december in het zonnetje 
gezet met een mooie bos 
bloemen en een lekkere 
fles wijn om hen op deze 
manier te bedanken. De bezorging van de parochie-
bladen, op de adressen die Jacques en Riet altijd 
voor hun rekening namen, zal voortaan gedaan 
worden door de wijkcontactpersonen en een aantal 
vrijwilligers. 

Marian Bolscher 

Riet, dank je wel 
Al vele jaren is Riet Kroes een bevlogen parochiaan 
die heel veel taken op zich neemt. Nu is zij 
langzaam aan het minderen. De aanleiding voor dit 
dankwoord is dat Riet sinds kort afscheid heeft 
genomen van de pastoraatsgroep, waarvan zij de 
laatste jaren ook voorzitter was. In die rol was zij 
heel actief betrokken bij het wel van wee van onze 
geloofsgemeenschap. Maar haar hart lag en ligt nog 
dichter bij het wel en wee van de vele mensen die 
zij kent in onze geloofsgemeenschap. Dat verandert 
niet. Dat is Riet ten voeten uit. 

Ruim tien jaar lang is Riet ook regelmatig voor-
ganger geweest in een woord- en communieviering. 
Daar is zij al even mee gestopt. Wel blijft Riet de 
komende tijd beschikbaar als voorganger bij een 
uitvaart. Daarnaast blijft zij actief als koorlid in het 
gemengde koor. Daar zijn wij allemaal heel blij mee. 

Riet, heel veel dank voor de vele mooie dingen die 
je voor onze geloofsgemeenschap hebt gedaan. 

Namens de pastoraatsgroep en vele anderen, 
Gilles Ampt 

P.S.: Op 10 februari is Hermine Wilmink als nieuw lid 
toegetreden tot de pastoraatsgroep met als 
aandachtsgebied diaconie. Welkom, Hermine! 
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Mededelingen 
Ingeschreven 
- Ton en Ingrid Roksnoer-Supusera, 

Van Balverenweg 53 in Bennekom 

Senioren Pastoraat Nieuws 
Op dinsdag 19 maart a.s. zal er weer een Senioren 
Pastoraatochtend MVR zijn. Parochianen van 80 
jaar en ouder zullen hiervoor een uitnodiging 
ontvangen. 

Pastor Hans Lucassen komt dan het ochtend-
programma verzorgen en zal ons meenemen op zijn 
reis naar Griekenland, welke hij maakte in 1973 
tijdens zijn studie. Hij gaat ons vertellen over de 
Grieks-orthodoxe liturgie, iconologie, de bijzondere 
betekenis van Maria in de Grieks-orthodoxe kerk, 
en de muziek en de architectuur die daar 
kenmerkend voor zijn. 

Het belooft weer een zeer boeiende ochtend te 
worden! Houd uw brievenbus dus in de gaten en zet 
het alvast in de agenda. 

Zaterdag 13 april “DOE-DAG” 
Het is bijna zo ver, zaterdag 13 april is er weer onze 
gezellige “DOE-DAG” Wat is dat ook al weer? Zoals 
U weet worden onze zaaltjes, etc., door een groep 
vrijwilligers het gehele jaar door schoongemaakt. 
De kerkruimte is een hele klus en daarvoor vragen 
wij dus extra hulpkrachten. Dat is alle jaren prima 
gelukt, we maken er dan ook een speciale dag van. 
We beginnen om 9.30 uur met een kop koffie of 
thee en daar is natuurlijk ook wat lekkers bij. Dan 
verdelen we de aanwezigen in werkgroepjes die 
met elkaar de kerk intrekken om het karwei te 
klaren. Natuurlijk wordt voor gezellige muziek 
gezorgd en de “catering” zorgt voor wat te drinken 
onder het werk. Rond 12.00 uur wordt gezorgd voor 
een heerlijke lunch van soep en broodjes. Rond 
14.00 uur is dan alles weer gebeurd, ziet de kerk er 
weer tiptop uit en gaat iedereen weer tevreden 
naar huis. Het is dan een super fijne dag geweest 
waar “jong en oud” met elkaar samengewerkt 
hebben. Intekenlijsten zijn er niet, we verwachten U 
allen net als voorgaande jaren spontaan met een 
goed humeur en een gezonde werklust. 

Riet, Truus en ik hopen en rekenen weer op een 
grote opkomst van jong en oud om deze bijzondere 
en vertrouwde “DOE-DAG” weer een succes te laten 
zijn. Tot zaterdag 13 april op onze “DOE-DAG”. 

Met vriendelijke groet, ook namens Riet en Truus, 
Pieter Boers. 

Samen de maaltijd delen 
Op zondag 31 maart is er weer een 'echte' 5e 
zondag, waarop Kookgroep Het Heilige Boontje 
graag voor u een heerlijke maaltijd bereidt. Deze 
maaltijd valt midden in de Vastentijd en het menu 
dat we voor ogen hebben, is daarom zonder vlees 
maar zal er niet minder smakelijk om zijn! 

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 27 maart 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 bit.ly/heilig-boontje voor meer 
informatie en onze 2019 agenda. 

Kleding voor de kledingbeurs 
Beste mensen, 
De winter loopt op z’n eind en velen van jullie 
krijgen vast al opruimkriebels! Vanaf 1 maart kan er 
bij mij thuis aan de Selterskampweg 23 weer 
kleding ingeleverd worden voor de kledingbeurs op 
Vlegeldag! Graag schone en draagbare kleding, wat 
herenkleding betreft, truien zijn welkom, niet 
compleet afgedragen, maar kostuums verkopen lukt 
niet! Hetzelfde geldt ook voor schoenen uiteraard! 
Het doel blijft hetzelfde: de hoop op een mooie 
parochiezaal. 

Janneke Postma 

Arsis zoekt leden…. en een pianist(e) 
Arsis is één van onze koren. Zij zingt voornamelijk 
tijdens vieringen (ongeveer 1 keer per maand), en 
daarnaast zingt zij regelmatig voor bejaarden en 
hulpbehoevenden in Opella locaties Bennekom. 
Onder andere tijdens kerst en dat wordt zeer op 
prijs gesteld. 

Het repertoire is voornamelijk Nederlandstalig, 
hoewel de Engelse taal niet wordt gemeden. Het is 
gebaseerd op jongerenkoor repertoire, maar ook 
stukken van Oosterhuis, moderne en klassieke 
kerst- en paasnummers, en – sinds kort – stukken 
van de beroemde componist John Rutter. 

Arsis kan nog heel goed leden gebruiken. We 
repeteren iedere woensdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in de kerk. Uiteraard mag je ons altijd 
bezoeken tijdens een van de repetitieavonden. 
Misschien vind je het leuk om in een koor te zingen 
en misschien past ons koor bij jou! Voor meer info, 
bezoek onze website: www.arsisbennekom.nl of 

mailto:wilmink@planet.nl
http://bit.ly/heilig-boontje
http://www.arsisbennekom.nl/
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neem contact op met de voorzitter Peter 
Wijngaard, 0318 417 670, info@arsisbennekom.nl. 

Ook is het koor dringend op zoek naar een 
pianist(e) voor de begeleiding van ons koor. Ben je 
daarin geïnteresseerd, neem dan snel contact met 
ons op. 

Verslag Diaconiezondag 3 februari 
Wat is diaconie eigenlijk 
vandaag de dag, vroegen wij 
ons af bij de voorbereiding 
van de viering met Arsis. Is 
“de naakten kleden” en “de 
dorstigen laven” nog wel 
van deze tijd? Daar hebben 
we nu toch een verzorgings-
staat voor? Maar na wat 
doorpraten en doorstu-

deren komt er uiteindelijk toch een geloofs-
belijdenis waarin staat: “Ik geloof in God, die 
zichtbaar wordt waar de een zich liefdevol inzet 
voor de ander”. Als er mensen op je pad komen die 
hulp nodig hebben, is het toch vanzelfsprekend dat 
je iets voor ze doet? Of niet soms? En valt dat dan 
ineens onder de zeven werken van barmhartigheid? 
Zo zien we dat toch meestal niet. Ook in de 
evangelielezing, Mt 25, 34-40, vragen de 
rechtvaardigen bij het laatste oordeel zich af: “Heer, 
wanneer hebben wij u dan hongerig gezien en te 
eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?”. 

In haar korte en krachtige overweging hield 
Antoinette van Schaik ons voor dat wij echt iets 
kunnen doen, ieder op onze eigen plek. In onze 
geloofsgemeenschap gebeurt ook van alles aan 
diaconie, via werkgroepen of op persoonlijke titel, 
misschien wel mede geïnspireerd door mooie 
zondagsvieringen zoals vandaag. Dat werd voor een 
deel zichtbaar na de viering, bij het koffie drinken. 
Verspreid door de kerk stonden schildersezels met 
kleurige doeken van de schilder Daniel Tavenier, 
beschikbaar gesteld door Adri de Groot uit Ede. Bij 
elk doek stonden werkgroepen of personen, met 
activiteiten die passen bij het uitgebeelde thema. 
Bij “de dorstigen laven” stond bijvoorbeeld de 
rijdienst, die ervoor zorgt dat mensen die 
begeleiding nodig hebben toch naar de viering 
kunnen, en ook mee gaan koffie drinken na de 
viering. Bij “de naakten kleden” stond MOV, met 
uitleg over een project in Bolivia, waar we 
breimachines en inventaris voor een naaiatelier 
sponsorden. Bij het door Paus Franciscus ingestelde 
8e werk van barmhartigheid, “zorg voor de 
schepping”, presenteerden onze vertegenwoor-

digers van Bloemrijk Bennekom een plan voor een 
insectenvriendelijke bloementuin rond onze kerk, 
waar we in 2019 aan gaan werken. 

Bij de schilderijen viel op, dat hulpbehoevende 
mensen zoals de vluchtelingen in hun bootje, 
werden afgebeeld met een aureool. Die mensen zijn 
belangrijk! We zagen hier een echo van de slotzin 
van de evangelielezing: “…alles wat jullie gedaan 
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij 
gedaan”. 

Laurens Beerepoot, voorzitter diaconieberaad 

Wij en Afrika: door klimaat verbonden 
Binnen de parochie loopt in de vastentijd het 
project ‘Lopend Vuur’. Elke geloofsgemeenschap 
organiseert een bijeenkomst of activiteit, waarvoor 
de andere locaties worden uitgenodigd. Bennekom 
organiseerde de laatste twee jaar bijeenkomsten 
met het thema duurzaamheid toegepast op voeding 
en kweken en gebruik van voedsel. Ook dit jaar 
kozen we voor het thema duurzaamheid, maar nu 
verder van huis in ontwikkelingslanden. 

Op dit moment is bij ons klimaatverandering een 
hot item. We zijn er heel druk mee. Maar hoe zit 
het elders in de wereld, met name in ontwikkelings-
landen. Zij dragen nauwelijks bij aan de opwarming 
van de aarde, maar ondervinden er wel de gevolgen 
van. Wat die gevolgen voor ontwikkelingslanden 
zijn, zal worden toegelicht door Gijs Aarts. 

Gijs Aarts, tot voor kort werkzaam voor de 
noodhulp- en ontwikkelingsorganisatie Cordaid, kan 
putten uit meer dan 30 jaar ervaring in 
ontwikkelingssamenwerking. Hij zal specifiek ingaan 
op de problematiek in Oost Afrika op het gebied van 
duurzaamheid en klimaatsverandering. Hierbij zal 
hij trachten een link te leggen tussen de 
ontwikkelingen op dat gebied hier en daar. 

 
community mobilisation meeting 

mailto:info@arsisbennekom.nl
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Na de voordracht van Gijs is er gelegenheid om 
samen over dit thema te discussiëren en te kijken 
wat onze verantwoordelijkheid en betrokkenheid is 
voor/bij gevolgen van klimaatsverandering in 
ontwikkelingslanden. 

De bijeenkomst is in de Maria Virgo Regina kerk  
op dinsdag 26 maart  en begint om 20 uur. U komt 
toch zeker ook? 

Werkgroep duurzaamheidsavond 

Vastenactie: hulp aan geestelijk 
gehandicapten in Indonesië 

 

Tot 4 á 5 jaar geleden was er weinig tot geen 
aandacht voor de psychiatrisch zieke medemens in 
Indonesië en dus ook niet op het eiland Flores, 
Indonesië. Schizofrene mensen worden vaak geke-
tend uit angst voor hun agressieve uitingen. Men 
denkt dat het kwaad in hen is gekropen. Vaak 
probeert men het kwaad met een traditioneel 
genezer te bestrijden. Onbekendheid met het 
ziektebeeld en taboes, zorgen ervoor dat deze 
mensen in mensonterende omstandigheden 
geketend worden. 

Sinds 2014 zijn particuliere initiatieven genomen, 
met name door de RK parochies op het eiland 
Flores; o.a. als eerste door de KKI in Ende. (KKI = 
Kelompok Kasih Insanis, vrij vertaald: groep die 
medemenselijkheid geeft). Pater Avent Saur SVD 
heeft toestemming gekregen van het Bisdom om, 
vanuit de plaatselijke kerken, zich geheel aan de 
psychiatrische medemens te wijden en heeft de 
organisatie KKI in de stad Ende opgericht. Hij doet 
dit met grote inzet en volledige toewijding. 

Elke KKI heeft een onbezoldigd coördinator om een 
team van vrijwilligers te begeleiden. De taken van 
het team zijn: 
1. Opsporen en registreren van deze geestelijk 

gehandicapte mensen. 
2. Afleggen van huisbezoeken om contact op te 

bouwen met patiënt. 
3. Overleg plegen met de familie, om hen te 

overtuigen, dat daadwerkelijke hulp noodzakelijk 
is. Dit laatste vergt veel tijd en geduld. 

4. Afleveren van medicatie van de arts bij de 
patiënten. 

5. Rapporteren en melden van nieuwe gevallen bij 
het gezondheidscentrum. 

In de steden is het relatief eenvoudiger om deze 
patiënten op te sporen en te helpen. Op de eerste 
plaats weten de families in de compacte 
woonwijken veel over elkaar te vertellen. Daarnaast 
is het opleidingsniveau in deze steden redelijk goed. 
Het oude gedachtegoed, dat een geestelijk gestoor-
de mens een straf is van God of door boze geesten 
is bezoedeld, speelt hier veel minder dan in de veraf 
gelegen en vaak moeilijk te bereiken dorpen en 
gehuchten in het bergachtige gebied. In deze 
gebieden speelt die oude adat (gewoonterecht) nog 
een grote rol. Het vraagt van de KKI-teams vaak veel 
geduld en overredingskracht, voordat zij hulp 
kunnen bieden. Deze bergdorpen zijn door hun 
ligging en de slechte smalle en steile paden, alleen 
bereikbaar met goede motorfietsen, te paard en te 
voet. 
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Onze parochie Z Titus Brandsma heeft dit project 
omarmd voor de vastenactie. Door uw gift aan 
Vastenactie steunt U de KKI en helpt u mee de 
geestelijk gehandicapte mens in Flores te 
ontketenen. 

IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 o.v.v. 401244 
Jack Johan, geloofsgemeenschap Ede 

Voor vragen: 0652 074 352 

Nieuwjaarstoespraak 2019 
Beste Mede-Parochianen, 

Het is vandaag precies 6 januari en, zoals u gehoord 
heeft in deze viering, wordt vandaag de Openbaring 
des Heren gevierd. Ofwel, in de volksmond, Drie-
koningen. De Bijbel verhaalt niet echt over drie 
koningen, zij vertelt alleen maar over de wijzen uit 
het Oosten. Maar omdat ze goud, wierook en mirre 
meenamen werd op een gegeven moment vast-
gesteld dat het om drie personen ging die – op een 
gegeven moment – de drie werelddelen vertegen-
woordigden: Europa, Azië en Afrika. 

Maar heeft u wel eens gehoord dat er eigenlijk vier 
wijzen zijn? De vierde wijze uit het Oosten, een 
verhaal verteld door een zekere Henry van Dyke, en 
dat verhaal is zo rond 1895 ontstaan. Deze vierde 
wijze, genaamd Artaban, zou mee gaan met de drie 
wijzen, heeft toen de ster verscheen meteen al zijn 
bezittingen te gelde gemaakt en er drie prachtige 
edelstenen voor gekocht. En is snel op pad gegaan 
naar het ontmoetingspunt. Maar Artaban heeft veel 
pech, hij komt telkens te laat daar waar hij moet 
zijn. Bij het ontmoetingspunt, en later – als hij 
besluit om dan zelf maar naar Bethlehem te gaan – 
bij Jezus zelf. Maria, Jozef en Jezus waren namelijk 
al gevlucht naar Egypte. Maar waarom was hij dan 
telkens te laat? De eerste keer omdat hij een 
gewonde man tegenkwam die hij – als een 
barmhartige Samaritaan – verzorgde en naar het 
dichtstbijzijnde gasthuis bracht. Wat hem overigens 
één van zijn juwelen kostte. De tweede keer in 
Bethlehem zelf, daar beschermde hij een vrouw 
met kind door de commandant van de Romeinen af 
te kopen met het tweede juweel. U weet wel, toen 
vond de slachting plaats van de jonggeborenen. 

En dat duurde 33 jaar, Artaban werd oud, en kwam 
toen bij toeval terecht in Jeruzalem. Ik hoef u niet te 
vertellen wat er toen plaatsvond. Artaban kwam 
toen op het idee om met zijn laatste juweel, een 
prachtige parel, Jezus vrij te kopen. Echter, toen hij 
op weg was naar Golgotha, kwam hij een meisje 
tegen dat werd voortgesleept om als slavin te 
worden verkocht. En Artaban gebruikte het laatste 
juweel, de prachtige parel, om haar vrij te kopen. 

Het verhaal eindigt dat Artaban dodelijk gewond 
raakt door de aardbeving en vallende stenen, 
veroorzaakt door Jezus dood. Maar in de laatste 
minuten spreekt hij met iemand en zegt de 
volgende woorden: “maar Heer, wanneer heb ik u 
dan hongerig gezien... en gevoed; of dorstig en te 
drinken gegeven? Wanneer heb ik u dan als 
vreemdeling gezien en u gehuisvest, wanneer zag ik 
u ziek en heb ik u verpleegd, gevangen en heb ik u 
opgezocht... 33 jaar heb ik naar u gezocht; nooit 
heb ik uw gezicht gezien, noch heb ik u kunnen 
dienen... mijn koning”. Waarop dan niemand anders 
dan Jezus antwoord “Voorwaar ik zeg u, in zoverre 
gij dit aan één van deze mijn minste broeders 
gedaan hebt, hebt gij het aan mij gedaan”. 

Een mooi verhaal dat ook nog verfilmd is met 
Martin Sheen in de hoofdrol, zo’n film waarbij u het 
echt niet droog houdt. Dat is ieder geval mij niet 
gelukt. 

Maar wat zegt dat nu over ons en onze geloofs-
gemeenschap. Niets specifieks uiteraard, maar ik 
vind het wel een mooi en toepasselijk verhaal. Het 
geeft eigenlijk aan – zoals we ook wel kennen uit 
Oosterse wijsheden – dat niet het doel belangrijk is 
maar het pad er naar toe. Zoals Artaban ervaart aan 
het einde van zijn levenspad dat in alles wat hij 
gedaan had om zijn Koning te vinden hij de Koning 
al gevonden had. Een doordenkertje. 

En zo wil ik dat graag aan u doorgeven voor 2019. 
De 7 werken van Barmhartigheid, die Artaban 
noemt, laten wij ons daar op richten in 2019. Als 
gemeenschap voor onze mensen binnen en buiten 
deze gemeenschap. Maar ook voor onze leefwereld, 
ons doen en denken. 

Wij doen al veel mooie dingen, zetten ons in voor 
onze medemens, voor de senioren – afgelopen jaar 
al weer 10 jaar Seniorenpastoraat. Maar ook 
jongeren, een gemotiveerde On-the-Road groep. En 
iedereen die daar maar tussen zit. Teveel om op te 
noemen, een grote groep vrijwilligers maakt toch 
steeds de Bennekomse MVR gemeenschap een van 
de meest vitale in onze parochie. 

En duurzaamheid natuurlijk, een bloeiende 
Fairtrade kerk, veel voordrachten over onze 
leefgemeenschap, over ons klimaat, en noem maar 
op. En zo zijn er zelfs plannen om van onze tuin een 
biologisch divers geheel te maken. In het kader van 
Bloemrijk Bennekom. Maar ook een omgeving voor 
bezinning, wellicht een soort kloostertuin, wie 
weet. En waarmee onze kerk een mooi voorbeeld 
kan zijn voor Bennekom zelf. 
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En daarnaast kunst in de kerk: een prachtige – uniek 
in de wereld – permanente tentoonstelling van 
Chagall, daar hoort u dit jaar nog wel meer van. En 
een indrukwekkend Christusbeeld, maar dat is voor 
sommige mensen nog wel wat wennen. 

En hoe zit het ook al weer met dat zaaltje, pardon, 
sanitaire aanpassing. De details kan ik nu niet 
vertellen, maar – tipje van de sluier – het lijkt de 
goeie kant op te gaan. Maar goed, pas als we echt 
het lint doorknippen, dan pas is het een feit. En 
geloven, dat hoort bij ons, dus laten we dat nog 
steeds blijven doen. En veel bidden, natuurlijk. 

Maar in de geest van Artaban, laten we 2019 een 
jaar van de 7 werken van Barmhartigheid maken. 
Want dat is toch het belangrijkste waarvoor we hier 
samen zijn. 

Ik wens u allen een gezegend 2019 toe. 
Peter Wijngaard 

Trotse eigenaar van een superprinter 
Na heel veel jaren van trouwe dienst heeft onze 
stencilmachine aangegeven dat het wel mooi is 
geweest. Een mooi moment om te kijken naar een 
nieuwe machine. Na een uitvoerige analyse van 
mogelijkheden in stencil- en printerland is door een 
groep van zeer wijze en ervaren stencilaars de 
keuze gemaakt voor een Sharp multifunctionele 
printer. Deze printer en kopieermachine die zowel 
zelfstandig kan kopiëren als printen vanuit een 
computer (die naast de machine staat) kunnen we 
nu semi-automatisch het Nieuwsblad printen, 
bundelen en nieten. En ook de liturgieboekjes in A5-
formaat, met gekleurde omslag en met een fraai 
rugnietje. De kopieermachine kan nog veel meer, 
teveel om op te noemen: scannen, meerdere 
afdrukken op 1 blad, posters, dubbelzijdig, 
verkleinen, vergroten, en – als de machine in de 
toekomst nog eens in een netwerk komt te hangen 
– e-mailen, etc.. etc.. Een document kan vanaf een 
USB-stick geprint en gekopieerd worden (zowel via 
de computer als rechtstreeks aangesloten op de 
kopieermachine). 

Zeer belangrijk om hierbij te vermelden is dat dit 
niet mogelijk was zonder onze Vereniging. De 
Vereniging MVR heeft deze multifunctionele printer 
aangeschaft voor gebruik door onze geloofs-
gemeenschap. Het zoveelste bewijs dat deze 
Vereniging essentieel is voor onze gemeenschap en 
het voortbestaan hiervan, en een belangrijke rol 
speelt in het flankerend facilitair beleid. 

Namens de locatieraad, Peter Wijngaard 

Na heel veel jaren nemen we afscheid 
van onze rapers / raapsters 
Zoals u elders in dit blad hebt kunnen lezen is onze 
geloofsgemeenschap nu de trotse eigenaar van een 
multifunctionele printer. Deze printer kan ons 
Nieuwsblad volledig automatisch maken, zowel 
kopiëren als bundelen en nieten. Daardoor komt 
een eind aan een tijdperk van onze rapers en 
raapsters die al decennialang het parochieblad en 
later ons Nieuwsblad mooi op volgorde raapten en 
nietten. Er was zelfs een speciaal houten tafelblad 
gemaakt waardoor alle 20 vellen mooi op volgorde 
konden liggen. Toch wel jammer, het was altijd een 
gezellig gebeuren. Maar de groep werd wel steeds 
kleiner, dus wellicht is het ook nu wel een mooi 
moment. Langs deze weg willen we graag bedanken 
(in willekeurige volgorde): Jos en Willemien de 
Groot, Margreet Barten, Herman Smid, Jopie 
Frijters, Mien Verkerk, Truus en Antoon Appelman, 
Cor van der Star, Hans Wilmink, Gerard en Marian 
Bolscher, Joop van Eijk, Wim Klunder, Anton Baks 
en al diegenen die het in het verleden hebben 
gedaan of die ik vergeten ben…. BEDANKT! 
Op 27 februari (dat zou een raapdag zijn geweest) 
hebben we ze bedankt! 

Namens de locatieraad, Peter Wijngaard 
 
 
 

Vrijwilligersmiddag 

 

Schrijf het alvast in uw agenda: 

Zondag 19 mei om 15 uur: 
de Vrijwilligersmiddag 

Het thema wordt snel bekendgemaakt. 

 

 

 

Jaaroverzicht collectes 

 
  

Jaartotaal 1ste collectes 2018 2017 

1e kwartaal 1,280.20 1,238.20 

2e kwartaal 1,183.37 1,545.25 

3e kwartaal 1,088.78 1,142.49 

4e kwartaal 1,879.90 2,022.17 

Totaal 5,432.25 5,948.11 
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Collecte opbrengsten 4e kwartaal 2018 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de 
collecteopbrengsten van de 1ste collecte over het 4e 
kwartaal van 2018, met vergelijkende cijfers over 
2017. De eerste collecte is altijd bestemd voor de 
eigen parochie. 

1e collecte 

2018 € 2017 € 

7-okt 104.20 8-okt 118.77 

14-okt 72.05 15-okt 63.93 

21-okt 89.05 22-okt 77.66 

28-okt 91.00 29-okt 367.25 

4-nov 95.35 5-nov 96.98 

11-nov 116.05 12-nov 150.65 

18-nov 115.90 19-nov 96.20 

25-nov 109.75 26no 100.91 

2-dec 88.74 3-dec 102.70 

9-dec 110.06 10-dec 107.83 

16-dec 97.05 17-dec 62.40 

23-dec 90.18   

24-dec 165.63 24-dec 182.93 

24-dec 307.24 24-dec 322.77 

25-dec 245.65 25-dec 171.19 

totaal: 1,897.90 totaal: 2,022.17 

De collecteopbrengsten over het vierde kwartaal 
van 2018 zijn helaas ongeveer € 125 lager dan in de 
vergelijkbare periode van 2017. 

Locatieraad; GerardBolscher 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Wat te doen met uw Ede-doet cheque? 
Een goed idee: doneer uw Ede-doet cheque voor 
omvorming van de Bennekomse kerktuin tot natuur- 
en bezinningstuin. 

In de week van 25 maart zal de gemeente Ede op 
elk woonadres weer een Ede-Doet cheque 
bezorgen. De cheque heeft een waarde van € 7,50 
en kan gedoneerd worden aan een bewoners-
initiatief naar keuze. Dit keer kunt u uw cheque ook 
doneren aan een initiatief van onze eigen 
geloofsgemeenschap; we willen de tuin van de 
Maria Virgo Regina kerk aan de noordzijde 
(grenzend aan de Kerkhoflaan) omvormen tot 
natuur- en bezinningstuin. 

De vorming van deze natuurtuin is een initiatief van 
de tuingroep en Bloemrijk Bennekom. Zoals bekend 
hebben vlinders en wilde bijen het moeilijk in 
Nederland. Het verdwijnen van hun leefgebied – 
zoals bloemrijke graslanden – is daar een belang-

Opbrengsten 2e collecte: goede doelen 2018 

Collecte doel data € 

Bissch. Adventsactie 16 dec 154.05 

Artsen zonder grenzen 
11 mrt 
23 dec. 

209.23 

Caritas 1x/mnd 1,576.70 

ENDA / Bolivia 
11 feb 
24 dec. 

677.37 

EPAFRAS 1 jul 94.97 

Hospice Bennekom 
7 jan 
9 sep 

246.95 

Inloophuis Oase 
Oosterbeek 

1 apr 181.75 

ISOFA 
(schuldhulpverlening 
Wageningen) 

3 jul 90.75 

Kinder vluchtelingen 27 mei 154.80 

Leger des Heils 24 jun 104.38 

Manege zonder 
Drempels 

6 mei 103.25 

Melania 28 jan 158.16 

Missiezondag 21 okt 123.50 

MIVA 26 aug 121.20 

Nacht zonder Dak 15 apr 111.33 

Nationale 
Jongerencollecte 

18 nov 174.60 

Project Pater Ferd 
Vergeer 

12 aug 210.63 

Roepingenzondag 22 apr 99.18 

Ronald McDonald Huis 
Arnhem 

15 jul 146.72 

Solidaridad 25 dec 570.59 

Stichting Present Ede 5 aug 91.98 

Sulawesi 14 okt 332.08 

Terre des hommes 4 nov 177.60 

Oekraine project 4 mrt 240.05 

Vastenactie 25 feb 222.07 

Vluchtelingen 
31 mrt 
25 nov. 

397.21 

Voedselbank Ede 25 mrt 178.06 

Vredesweek 16 sep 163.28 

Wederopbouw eiland 
St.Maarten 

11 nov 186.98 

Wederopbouw Haiti 22 jul 102.90 

Week vd Nederlandse 
Missionaris 

20 mei 159.65 

Wereldmissiedag 
Kinderen Missio 

7 okt 119.05 

Zonnebloem Bennekom 17 jun 83.90 

Zorgboerderij 'De 
Willemshoeve' 

4 feb 112.63 

Zuid Soedan 2 sep 129.75 

TOTAAL  8,007.30 

mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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rijke oorzaak van. Bloemrijk Bennekom wil hier 
gericht iets aan doen door de aanleg van bloemrijke 
percelen met wilde, inheemse plantensoorten in 
bijvoorbeeld kerktuinen en openbare terreinen. De 
herinrichting van de noordzijde van de kerktuin is 
één van de eerste voorbeeldprojecten, waarvan er 
hopelijk nog vele zullen volgen. Een natuurtuin 
heeft geen intensief beheer nodig en dit is weer 
aantrekkelijk voor de tuingroep. 

Een natuurtuin is niet alleen aantrekkelijk voor bijen 
en vlinders, maar ook voor andere dieren én 
mensen. Het kan een mooie plek worden om even 
tot bezinning te komen op een bankje in de zon. 
Ook dit aspect willen we meenemen in het nog te 

ontwikkelen plan. Natuurlijk zullen we u gedurende 
het jaar op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. 

U kunt uw Ede-doet cheque vanaf eind maart 
deponeren in de melkbus die achter in de MVR kerk 
staat (ook bestemd voor de vastenzakjes). Ook is 
het mogelijk om de actiecode die vermeld staat op 
uw cheque te mailen naar Ineke Ammerlaan 
(ineke_ammerlaan@hetnet.nl) of Dianne Somhorst 
(bergsomhorst@upcmail.nl). Ook de parochianen in 
Ede kunnen hun cheque aan dit initiatief doneren. 

 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandag 17 december, Kerstavond. Er waren 60 
dames. De Kerstavond vindt weer plaats in Villa 
Erica; wijk 6 o.l.v. Wies Put verzorgt de avond met 
haar wijk. Truus Appelman is de ceremoniemeester. 
We krijgen een prachtig programmaboekje en 
worden in de watten gelegd door de hele groep van 
wijk 6. De tafels zien er verzorgd en gezellig uit. En 
we zingen samen liederen, met Anki Grijpma aan de 
piano en luisteren naar gedichten en verhalen. En 
Peter Samwel, voorganger in de NPB kerk, vertelt 
een verhaal over de kerstgroep, Maria, Jozef en het 
kind Jezus. Deze drie hoofdpersonen zijn alle drie in 
meerdere of mindere mate in elk mens 
vertegenwoordigd. In het donker van de nacht, in 
de stilte van het hart tussen mannelijk en vrouwelijk 
wordt in de mens het Kind geboren, onze ziel, het 
Licht altijd weer. 
Peter Samwel’s kerstwens: 

Dat ene kleine lichtje dat aanwezig is in mijn hart, 
dat lichtje hier diep van binnen, van liefde en van 
vriendschap, dat geef ik door aan jou, opdat je het 
bewaren zult, daar in jouw eigen hart. Warmte zal 
het je geven opdat je het behaaglijk zult hebben 
en licht, ja veel licht, zodat je angsten verdwijnen 
voor het donker. Maar vooral geve het licht jou 

liefde, een diep gevoel van welbehagen, dat jij dan 
weer kunt geven aan diegene die jou zo dierbaar 
is. En dat die het dan ook weer verder zal 
verspreiden zodat DIT licht kan groeien, zal 
schitteren en zal stralen tot in alle harten van even 
zovele mensen. 

Maandag 7 januari 2019: Nieuwjaarsmiddag. 
Aanwezig zijn 33 dames. Een lezing over een 
pelgrimsreis van Herman en Coby Gerritsen op een 
gewone fiets en een E-bike naar Santiago de 
Compostella. Boekje: ”praktisch pelgrimeren” op 
zak en de route ingevoerd op de fiets Tom-tom. De 
Sint Jacobsschelp kent u misschien, denk aan de 
Shell stations, beetje prozaisch in dit verband, die 
schelp. Regelmatig zullen ze dit symbool ook 
onderweg tegenkomen. Pelgrims hebben ook wel 
vaak zo’n schelp ergens op hun fiets of rugzak. 
Utrecht - Santiago zo’n 2620 km. Omdat zijn vrouw 
3 jaar geleden een hartinfarct had gehad en graag 
mee wilde naar Santiago, om het leven te vieren, 
ging zij op een E-Bike mee. Indachtig het lied: ”Ga 
met God en hij zal met je zijn” stapten ze op hun 
fiets. Nog geen 3 kilometer verder kreeg Herman 
een lekke band. Die kon hij wel maken. Ze droegen 
gele hesjes, al voor die zo in gebruik kwamen als 
protestuiting, en een stevige helm. Met een 
stempelboekje waar ze op vaste punten onderweg, 
bij een abdij of kathedraal, dan afstapten  om fris en 
fruitig een stempel te halen. Toen ze de kerk weer 
uit kwamen bleek Coby’s accu van de fiets gestolen. 
Hola, ze hebben toen van de nood een deugd 
gemaakt en meteen een veel sterkere accu gekocht. 
Ze lieten de bagage nooit alleen onderweg, maar 
deden dingen om beurten. “Vertrouw op God, maar 
bindt wel uw Kameel vast” schiet mij te binnen. 
Door dat fietsen en alle kilometers raakt je hoofd 

mailto:ineke_ammerlaan@hetnet.nl
mailto:bergsomhorst@upcmail.nl
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ook wel leger. Er komt een andere manier van 
leven. Je bent blij met een slaapplaats, wat eten, 
aardig weer. Boven de ingang van de Rombouts-
kathedraal stond op een bord: “wat zoek je in de 
kathedraal”, daar kun je een tijd over contemple-
ren. Wat zoeken we hier, behalve een stempel. In 
België verschijnt voor het eerst het bord: “Santiago 
de Compostella”. Bij Noyons komt er een los-
geraakte wieldop van een auto precies tussen de 
fietsen van Henk en Coby door. Niets gebeurd, toch 
een klein wondertje. Ze beleven samen veel, zien de 
kastelen langs de Loire, onderweg hoort Herman in 
zichzelf een stem die zegt: “espérence”, hetgeen 
verwachting of hoop in het Nederlands betekent. 
Hij hoorde de muziek van psalm 42 in zichzelf. Aan 
de hand van foto’s en video’s vertelt hij ons over 
zijn reis door mooie landschappen, langs prachtige 
kathedralen. Vanuit Nederland naar Spanje tot 
Santiago deden ze de reis in een kleine maand. 29-8 
vertrek en 27-9 aankomst. Er schoot Herman een 
passage te binnen uit het boek Openbaring van 
Johannes hfdst. 7 vers 9 - 13: “Daarna zag ik, en zie: 
een grote schare die niemand tellen kon, uit alle 
volken en stammen, gemeenschappen en talen, 
staande voor de troon van het lam, …”. Je ziet 
onderweg naar Santiago de Compostella mensen 
vanuit de hele wereld. Ze kwamen vlak voor de 
kathedraal van Santiago de Compostella een man 
tegen, die liet hen een foto zien van zichzelf als 
militair. “Zie je deze man, die bestaat niet meer na 
deze pelgrimage, die man op de foto is een ander 
mens geworden”. 
Maandag 4 februari 2019: Creatieve middag. Zo’n 
16 dames hebben heerlijk zitten handwerken aan 
een naaldenboekje en speldenkussen. Iedereen ging 
op het eind van de middag met mooi versierd 
handwerk naar huis. Ondertussen werd de catering 
prima verzorgd door Guus Mosch en Agnes Gielink. 
Marian Hulsbosch, Toos Teunissen en Lia Fintelman 
kregen een bon en een zoen voor de leuk bedachte 
dingen om te maken, bravo! 
Wat er staat te gebeuren 
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 
parochianen uit voor koffie (zoals altijd), en dan met 
taart erbij, in verband met ons 60 jarig jubileum. 
Maandag 4 maart 2019. Jublileumavond! Koffie en 
thee in de parochiezaal, 19.30 uur aanvang lezing 
20.00 uur. Toch wel echt 60 jaar geleden, dat het 
K.V.G. rond deze datum, nl. 26 februari 1959 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. En wie weet 
krijgen we een glaasje toe. 
Woensdag 13 maart-Koffieochtend. Informatie 
komt beschikbaar op de avonden of belt u met Toos 
Teunissen: tel. 418955 of Lia Fintelman: tel. 617726.  
Maandag 1 april: lezing door Rene Wijngaard over: 
”The Blue Planet”, koffie/thee om 19.30 uur, 
aanvang lezing 20.00 uur. Zie voor de inhoud van 
de lezing uw programmaboekje. 

We verheugen ons als bestuur, u als leden van 
het KVG te kunnen mededelen, dat ons bestuur 
zichzelf gaat verjongen. Alleen al de rijkdom dat 
wij u dit kunnen vertellen. Er is al een jonger 
bestuurslid nl. Inge Wijngaard. Zij zit al 3 jaar 
actief in ons bestuur. En er komen het komend 
seizoen nog twee jongere bestuursleden bij. Dat 
houdt in, dat bestuursleden die er volgens de 
statuten al te lang in zitten hun taken nu mogen 
overdragen. De bestuursleden met functie, de 
voorzitter en vicevoorzitter zitten al 12 jaar in het 
bestuur en de penningmeester nog een jaar 
langer: 13 jaar. Na vele jaren van trouwe dienst 
worden deze drie dames dus door de jongeren 
opgevolgd. Daar niet alle bestuursleden met een 
functie volgens de statuten in één keer uit het 
bestuur mogen gaan, blijft Neeltje Nakken onze 
secretaris nog het volgend seizoen, 2019-2020. 
Zij is nu ook al 13 jaar secretaris. De bestuurs-
leden zonder speciale functie blijven nog in het 
bestuur. Van de aftredende bestuursleden wordt 
in september 2019 afscheid genomen, bij de 
start van het nieuwe seizoen. 

Donderdag 11 April, is ons KVG dagreisje en u krijgt 
een brief in uw bus met een strookje om uzelf op te 
geven indien u mee wilt gaan. U kunt het bij uw 
wijkleidster afgeven. 
Zet u de middag van 13 Mei vast in uw agenda, 
onze feestmiddag. Ons 60 jarig bestaan. 

Namens het bestuur wensen wij een mooi voorjaar 
toe, Gea Kleipool, voorzitter 

Sobere maaltijd voor de vluchtelingen 
in Griekenland 
Ook dit jaar organiseert de oecumenische 
werkgroep Sobere Maaltijd van de Raad van Kerken 
weer een moment van bezinning, ontmoeting en 
solidariteit in de vastentijd. Vrijdag 8 maart bent u 
vanaf 17.45 uur welkom aan de gedekte tafel in de 
parochiezaal van de katholieke kerk in Bennekom 
(Heelsumseweg 1). We beginnen om 18. 00 uur met 
het eten. 
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Voor, tijdens en na de maaltijd wordt informatie 
gegeven over de stichting ‘Tree of life’, die als 
noodhulporganisatie sinds januari in Griekenland 
actief is om vluchtelingen te voorzien van warme 
maaltijden. Verder zullen wij ons bezinnen over 
onze rol in deze complexe situatie van de 
vluchtelingen in Griekenland. We delen met u 
foto’s, verhalen en gevoelens over de situatie daar, 
de hulp die door ‘Tree of Life’ nu gegeven wordt en 
hun toekomstplannen. 

Graag aanmelden vóór 7 maart bij Nicole Bischoff 
(nicolebischoff60@gmail.com), Leni Muilwijk (0317 
419 717), Gozien van der Schans (0318 419 667) of 
Hans Egberts (0318 413 930). 

Wanneer: 8 maart, inloop 17.45 uur, begin eten 18 
uur 

Waar: Parochiezaal, katholieke kerk Bennekom, 
Heelsumseweg 1 

We beloven er weer een bijzondere avond van te 
maken en hopen u 8 maart aan onze tafel te 
ontmoeten! 

Werkgroep Sobere Maaltijd 

Taizé-vesper 

Op vrijdag 15 
maart om 19.30 
uur wordt er in 
de Katholieke 
Kerk, Maria Virgo Regina, aan de Heelsumseweg 3 
te Bennekom weer een Taizé-vesper gehouden, 
georganiseerd door de Raad van Kerken. Het thema 
van deze vesper is: ‘Wait for the Lord’, naar het 
gelijknamige Taizé-lied. Dit thema heeft betrekking 
op de veertigdagentijd, een tijd van inkeer, maar 
ook een tijd die verlicht wordt door het uitzicht op 
de blijdschap van Pasen. 

De kloostergemeenschap van Taizé, gevestigd in 
Frankrijk, wil wereldwijd mensen uit verschillende 
kerkelijke tradities met elkaar verbinden. Tijdens de 
vespers wordt een aantal eenvoudige meditatieve 
liederen gezongen, worden korte Bijbellezingen 
gehouden en is er tijd voor gebed en stilte. 

Iedereen is van harte welkom om te zingen, tot rust 
te komen en elkaar na afloop van de vesper te 
ontmoeten. 
Datum: 15 maart 2019 
Locatie: Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, 

Heelsumseweg 3, te Bennekom 
Aanvang: 19u30 
Thema: ‘Wait for the Lord’ (Veertigdagentijd) 
Collectie: onkostenbestrijding van de dienst. 

Muziektheater door CARMINA LUDENS 
Zaterdag 30 maart is muziektheatergroep Carmina 
Ludens te gast in de Maria Virgo Regina kerk met de 
voorstelling 'Hart dat luistert'. Een programma over 
aandacht, luisteren, mededogen. Kwaliteiten die 
hard nodig zijn in onze wereld (-politiek). Vaak 
worden ze betiteld als 'vrouwelijk'. Maar in deze 
voorstelling van muziektheater Carmina Ludens 
passeren vrouwelijke én mannelijke rolmodellen de 
revue. Mensen die leven vanuit een luisterend hart. 
Maria is hierbij een toonbeeld van luisterend leven 
– een krachtige vrouw die luistert naar de roep van 
haar bestemming en haar weg gaat door obstakels 
en groot lijden heen. Ze laat zich bovendien raken 
door de wereld waarin zij leeft. 
Klankkleur van compassie 
Muziek uit alle tijden en windstreken verklankt de 
weg van compassie. Driemaal klinkt Listen, luister, 
een korte compositie van John Tavener. Aandachtig 
luisteren is immers fundamenteel om de innerlijke 
stem te horen én om ten diepste de ander te horen. 
Steeds en overal blijken mensen te zoeken naar 
grenzen-loos mededogen, naar een hart dat luistert 
en zich ontfermt, een oog dat zich niet afwendt van 
ellende en lelijkheid. 
Krachtige aanzet tot liefde 
The hope of loving van de jonge componist Jake 
Runestad (1986) is een compositie in drie delen. 
Teksten van soefimystica Rabia al Adawiyya (714-
801), Franciscus van Assisi en Meister Eckhart zijn in 
dit stuk samengevoegd tot een spannend muzikaal 
geheel. Het tijdloze en universele visioen van liefde 
en vrede vormt de kern van de voorstelling. Maar 
vergis je niet: ook de 'wild forces' hebben daarin 
hun plek, en het publiek ontkomt niet aan de 
allerminst zoetsappige oproep om zélf handen en 
voeten te geven aan compassie. 

Muziek van o.a. Pärt, Gorecki, Tavener, Pergolesi, 
Theodorakis, Runestad. Teksten van o.a. Etty 
Hillesum, Dag Hammerskjold, Meister Eckhart, 
Angelus Silesius, Mohammed al Bachiri, Bertolt 
Brecht. 

Zaterdag 30 maart 2019 / 20.00 uur Maria Virgo 
Regina kerk, Heelsumseweg 1 6721 GP Bennekom 
Entree € 15,- (kinderen t/m 16 jaar gratis) Kaarten 
zijn te koop via de website: www.carminaludens.nl 
en op de avond zelf aan de kerk (PIN/contant). 

Koffieochtend Bennekom! 
Dinsdag 19 maart 2019 wordt er weer een 
“Koffieochtend” georganiseerd door een werkgroep 
van vrouwen uit Bennekom met verschillende 
kerkelijke achtergronden. 

mailto:nicolebischoff60@gmail.com
http://www.carminaludens.nl/
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Spreker: Marijn Vlasblom 
Thema: “Verlies van zelfvertrouwen” 
Plaats: Gemeentecentrum de Brink, 

Brinkstraat 39, Bennekom. Tel. 
0317 415 621 

Tijd: Vanaf 9.15uur bent u welkom. Aanvang 
9.30-11.30 uur 

Entree: collecte ter dekking van de kosten. 

Uiteraard is er ook samenzang en gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te komen. Er is kinderoppas 
aanwezig. Voor nadere informatie kunt u bellen/ 
mailen naar Gerda de Nooij, tel. 0318 416 178 of 
email: gerdadenooij@gmail.com, of naar onze 
website www.koffieochtendbennekom.nl. 

De COV-Bennekom zingt Händel op 8 
maart in de Brinkstraatkerk 
De Ode for the Birthday of Queen Anne is een 
compositie van Georg Friedrich Händel (1685-1759); 
hij maakte deze ode ter gelegenheid van de 
verjaardag van Koningin Anna (1655-1714), opvolg-
ster van Koning-stadhouder Willem III en diens 
vrouw, Koningin Maria II, Anna’s zuster. Het stuk 
staat in een rijke traditie van muzikaal eerbetoon 
aan de Engelse vorsten, waarvan de Birthday Odes 
for Queen Mary, van Händels voornaamste 
inspirator Henry Purcell, wellicht de bekendste zijn. 
Het werk heeft als ondertitel Ode aan de Vrede en 
werd door Händel gecomponeerd, kort nadat hij 
zich in 1712 in Engeland had gevestigd en in dienst 
was getreden van het Britse hof. De tekst van de 
ode is van de hand van Ambrose Philips (1674-1749) 
en refereert voornamelijk aan de Vrede van Utrecht 
(1713), die een einde maakte aan de Spaanse 
Successieoorlog. 

Prinses Caroline van Brandenburg Ansbach (1683-
1737) trouwde in 1705 in Hannover met de 
toekomstige Koning George II van Groot Brittannië 
en Ierland. In deze plaats ontmoette Caroline 
Händel voor het eerst. Caroline was zelf muzikaal en 
ze was bovendien bijzonder gesteld op de muziek 
van Händel. De Funeral Anthem for Queen Caroline, 
ook wel bekend als The ways of Zion do Mourn, 
werd gecomponeerd na de dood van Caroline in 
1737. Händel verwerkte hierin een aantal Duitse 
koralen om hiermee Caroline’s achtergrond te 
gedenken. 

Behalve deze twee odes van Georg Friedrich Händel 
speelt Thomas Piet het trompetconcert in D van 
Guiseppe Gardini (1692-1770). Meewerkende 
solisten aan dit concert zijn Tineke Roseboom, 
Franske van der Wiel, Falco van Loon en Robbert 
Muuse. Het Promenade Orkest zorgt voor de 

muzikale begeleiding. Het geheel staat onder leiding 
van Dick Meijer. 

Locatie: Brinkstraatkerk, Bennekom. Kerk open 
vanaf 19u30, aanvang concert 20.00u. 

Kaarten: € 27,50 aan de zaal, inclusief koffie of thee 
(in de voorverkoop € 25). Verkrijgbaar bij 
Boekhandel Novita, Dorpsstraat 41, 
Bennekom, via de leden of aan de zaal of 
via covbennekom@gmail.com. 

Inzamelingsactie Voedselbank in 
de Veertigdagentijd  
Samen met de gezamenlijke kerken in 
Bennekom pakt de werkgroep Caritas in de maand 
maart weer het estafettestokje over in de Estafette 
Actie Voedselbank in Bennekom. In oprechte 
solidariteit aan de slag voor onze naasten die de 
eindjes (even) niet aan elkaar kunnen knopen. 

Vorig jaar hebben we gezamenlijk 34 volle kratten 
levensmiddelen bijeengebracht en hebben we 
daarnaast een fantastisch bedrag van € 1.161 naar 
de voedselbank kunnen overmaken t.b.v. een 
noodzakelijke reparatie aan de bestelbus van de 
voedselbank. 

We willen u van harte uitnodigen om ook dit weer 
mee te doen met de inzamelingsactie voor de 
Voedselbank Ede om hier wederom een groot 
succes van te maken. 

Wat kunt u doen? 
Op de inzamelpunten staan kratten waarin u 
levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar 
stelt aan de Voedselbank. Het gaat daarbij om 
houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, 
groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam 
of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst maar ook om 
luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, 
wasmiddel, etc.. Ook een financiële bijdrage is 
mogelijk; u kunt uw gift overmaken op 
bankrekening NL16 SNSB 0947 0033 04 van 
Hervormde Diaconie Bennekom o.v.v. actie 
voedselbank maart 2019. 

Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? 

 op zondag 10, 17, 24, en 31 maart in de kerken 
rond de vieringen 

 op vrijdag 15 en 29 maart in het Kerkheem 
tijdens de weekmarkt 

 op alle werkdagen van 11 t/m 29 maart tussen 
10.30 uur en 11.30 uur bij de parochiewacht in 
de Torenzaal van de Katholieke Kerk, 
Heelsumseweg 1 

mailto:gerdadenooij@gmail.com
http://www.koffieochtendbennekom.nl/
mailto:covbennekom@gmail.com
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We hopen op uw gulle medewerking, alvast 
hartelijk dank!!! 
Namens de werkgroep van de gezamenlijke Kerken: 

 Hervormde Gemeente 

 Vrijzinnigen Bennekom 

 Gereformeerde Kerk 

 Chr. Gereformeerde Kerk 

 RK Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 

Lees op www.voedselbankede.nl voor meer 
informatie. 

Kledinginzameling ”Mensen in Nood" 
De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) 
houdt zaterdagmorgen 13 april van 9.00  tot 11.00 
uur weer een kledinginzameling in Bennekom. De 
inzameling wordt gehouden op het plein van onze 
kerk. 

De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaan 
naar een project in Sulawesi. Sulawesi is op 
28 september 2018 getroffen door een aardbeving 
en een tsunami met aardverschuivingen. De 
verschillende aardverschuivingen hebben 2.087 
mensen gedood en meer dan 2.011.000 mensen 
zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder 
een zeil in ontheemdenkampen in de buurt van hun 
oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over 
voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voor-
zieningen. Onder deze zware omstandigheden zal 
wederopbouw een lange tijd in beslag nemen. 

Welke kleding kunt u inleveren 

– oude kleding (broeken, shirts vesten 
overhemden, etc.) 

– oud ondergoed of lingerie 
– oude schoenen 
– tassen en accessoires 

Wij ontvangen uw kleding graag schoon en in 
redelijke staat. Geen speelgoed, knuffels of 
beddengoed. Brengt u alles in gesloten plastic 
zakken. Draagt u ook een steentje bij? 

Informatie bij Beppie Govers, tel: 0318 414 850 

Loopt u mee met de Stille Omgang? 
In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart 
2019 wordt de Stille Omgang gelopen in Amster-
dam. Meer info en achtergrond vindt u op www. 
stille-omgang.nl. De intentie van de Stille Omgang 
2019 luidt: Vreugde is het onmiskenbare teken van 
God (Pierre Teilhard de Chardin, s.j.). Wij nodigen u 
allen uit tot deelname aan deze jaarlijkse tocht. 
Gaarne zien wij uw aanmelding tegemoet vóór 11 
maart 2019. Om 17:45 vertrekt er een bus vanaf NS-
station Elst (Gld.) naar Amsterdam. Er is daar vol-

doende gratis parkeergelegenheid. Voorafgaand 
aan het lopen van de Stille Omgang is er om 21:30 
een Eucharistieviering aldaar. De terugreis vanaf 
Amsterdam vertrekt om 00:45. De kosten voor de 
busreis zijn € 20, graag te voldoen bij de bus. Gaat u 
(weer) mee? Voor aanmelding en/of meer infor-
matie, neem contact op met de heer J. Gielink, tel. 
0889 902 113 of mevrouw N. Donders, tel. 0263 
648 859; e-mail: nellekedonders@hotmail.com. 

Informatieavond ISOFA – 
SchuldHulpMaatje 
Op woensdagavond 3 april 2019 organiseert ISOFA  
een inloop- en informatieavond in de bibliotheek 
van Wageningen. Vanaf 19.30 uur staat de deur 
open. 

Veel meer mensen dan je zou denken zijn òf zelf òf 
via hun omgeving betrokken bij armoede of 
schulden en de gevolgen daarvan zijn groot. 
Gevoelens van machteloosheid, maar ook schaamte 
kunnen je levensvreugd en mogelijkheden 
behoorlijk aantasten. 

Er gebeurt veel in Wageningen, ook op het gebied 
van hulp bij schulden, zowel door de gemeente als 
door kerken en vrijwilligersorganisaties, waar ISOFA 
deel van uitmaakt. Toch ontbreekt het vaak aan 
inzicht, hoe hoog de nood is en waar je enerzijds 
hulp kunt vragen en anderzijds bij voorbeeld als 
vrijwilliger hulp kunt geven. Vandaar deze avond. 

Welkom zijn alle burgers, die aan dit werk behoefte 
hebben als hulpvrager of aan de voortgang ervan 
willen bijdragen in aandacht en tijd. We bieden 
deze avond informatie op vele manieren: 
- Korte toespraken door de directeur van 

SchuldHulpMaatje, de Wageningse wethouder, 
een Arbo-arts en iemand van het Wagenings 
Ondernemers Contact 

- Op papier met folders, budgetoverzicht, kranten 
en boekjes van landelijk SchuldHulpMaatje om 
mee te nemen 

- Mogelijkheid vragen te stellen, indien gewenst in 
persoonlijk gesprek 

- Verhalen, omlijst met muziek 
- Filmpjes over situaties en meningen rond 

armoede 
- Spelen van het budgetspel 
- Kraampjes van verwante organisaties, zoals de 

Voedselbank, het Startpunt, e.a. 

Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 
welkom (19.45), korte toespraak Carla v.d. Vlist, 
directeur SchuldHulpMmaatje (20.00), toespraak 
wethouder Wageningen (20.25), interactieve sessie 

http://www.voedselbankede.nl/
http://www.stille-omgang.nl/
http://www.stille-omgang.nl/
mailto:nellekedonders@hotmail.com
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met Arbo-arts (20.50) en toespraak vanuit 
Wagenings Ondernemers Contact (21.15). Tussen-
door worden rond 19.45, 20.15, 20.40 en 21.05 
verhalen verteld. Van harte welkom! 

ISOFA is opgericht door de gezamenlijke kerken in 
Wageningen. Voor meer informatie over ISOFA en 
over deze avond kunt u terecht bij: 
Marion Boelhouwer – Overeem, voorzitter (tel. 
0317 412 400) 
Gerrit van Vliet, secretaris (tel. 0620 753 447) 
André Huijbers, penningmeester (tel. 0317 422 126) 

Natuur met bomenbingo 
zaterdag 9 maart ARocha 

Na de regenachtige januarimiddag en de zonnige 
februari middag gaan we ook op 9 maart ‘s middags 
weer aan het werk op de hei. Dat is dan meteen 
weer de laatste keer voor het broedseizoen. We 

starten weer om 13 uur. Jammer genoeg kon de 
bomenbingo in februari niet doorgaan, maar die 
staat nu ook weer gepland: om 14.30 uur gaan we 
onze kennis van bomen testen en uitbreiden. En zo 
ga je met andere ogen kijken naar de prachtige 
bomen die daar te vinden zijn. Dat is wel een 
kwestie van oefenen. Samen gaan we aan de hand 
van een bomenbingo op zoek naar een aantal 
bomen die het waard zijn gevonden te worden. 

Iedereen is welkom om ook mee te komen doen 
met deze bomenbingo op het terrein aan de 
Oostbreukelderweg (voorbij het tunneltje naar 
Hoekelum) even vóór de bocht in het fietspad 
rechtsaf een bospad in bij een gele werkkeet. Het 
duurt ongeveer een half uurtje en er is ook drinken 
voor iedereen. I.v.m. catering en weersgesteldheid 
graag even aanmelden bij bennekom@arocha.org. 
 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 
 

MVR-estafette: 
 Riet Kroes 

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: Riet Kroes 

Leeftijd: 74 jaar 

Geboren te: Geffen (Noord Brabant) 

Verliefd, verloofd, getrouwd: met Bram. We 
hebben 2 kinderen, een dochter en een zoon. We 
hebben een schoonzoon en een schoondochter en 
5 kleinkinderen in de leeftijd van 11 tot 16 jaar. 

Hobby’s: zingen, sporten o.a. tennis, fitness, 
bridgen, wandelen, reizen, koken. 

Opleiding: MMS (middelbare meisjes school) en 
kweekschool (opleiding tot onderwijzer) 

Huidige beroep: zonder beroep, maar genoeg te 
doen. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Jazeker voel ik me betrokken. 
Zolang we in Bennekom wonen (vanaf 1980) ben ik 
wel op een of andere manier betrokken geweest bij 
het reilen en zeilen binnen onze geloofsgemeen-
schap: bij de kindernevendienst, het catechese-
beraad, het gemengd koor, als voorganger in de 
woord- en communievieringen, als voorganger bij 
uitvaart, in de groep die jaarlijks eind november de 
studie- bezinningsavond organiseert, in de pasto-
raatsgroep, het heilig boontje; kortom een heleboel 
functies, niet allemaal tegelijk gelukkig. Vooral het 
voorganger zijn in vieringen was erg intensief, maar 
gaf ook geweldig veel voldoening. Na 10 jaar ben ik 
daar eind 2016 mee gestopt. Sinds enkele maanden 
ben ik ook geen lid meer van de pastoraatsgroep; 
dat geeft  veel ruimte. De functies die ik nu nog heb 
wil ik graag blijven doen. Als we gaan verhuizen is er 
tijd genoeg om ermee te stoppen. 

mailto:bennekom@arocha.org
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Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Ja, ik voel me betrokken bij de katholieke 
kerk. In het dorp waarin ik geboren ben woonden 
enkel katholieken. Alles was georganiseerd rondom 
het geloof. De kerk natuurlijk, waar ik als kind bijna 
dagelijks de Heilige Mis bijwoonde, later elke 
zondag. Ook alle clubs hadden een katholieke 
signatuur: de voetbalclub, het vrouwengilde, het 
meisjesgilde, het zangkoor. De pastoor en de 
kapelaan waren aalmoezenier van al die clubs. Het 
patronaat (het verenigingsgebouw) was eigendom 
van de kerk. Er was een katholieke meisjes- en 
jongensschool. Er werd gebeden voor en na het 
eten, aan het begin en het einde van de schooltijd, 
aan het begin en einde van een vergadering. Ik kom 
uit een groot gezin. Ik had 5 broers en 5 zussen. Ik 
ben de 8e in de rij. Wij zijn katholiek opgevoed, niet 
streng, zo heb ik het niet ervaren. Wel duidelijk. Nu 
lijkt het alsof alles vastomlijnd was in die tijd. Al 
mijn broers werden misdienaar. Wij, de meisjes, 
mochten hen helpen met het van buiten leren van 
de Latijnse misgebeden. 2 broers werden priester. 
Na hun priesterwijding deden zij hun eerste mis in 
de parochiekerk van Geffen. Het hele dorp was in 
rep en roer: ons hele gezin werd opgehaald in de 
auto’s van de plaatselijke middenstand. De straten 
waren versierd. Er waren toespraken en er was 
feest. Het ‘buurtfeest’ dat ter ere van het eerste 
priesterfeest gegeven werd bestaat nu nog steeds. 
Bram en ik zijn getrouwd door een van mijn broers 
die priester was. Met hem had ik een heel speciale 
band. Eind jaren 60, na het 2e Vaticaans Concilie 
traden mijn beide broers uit. Voor mijn ouders was 
dat een grote teleurstelling. Enkele jaren later 
overleed een van hen. Mijn vader heeft dat verdriet 
maar heel moeilijk kunnen verwerken; mijn moeder 
vond veel troost in haar geloof. Zij bracht het zelfs 
op om ons, haar kinderen, te troosten. Dit heb ik 
altijd heel bewonderenswaardig gevonden. Als het 
ware een geloof zichtbaar in het leven van elke dag. 
Dat hoort het geloof ook te zijn, zichtbaar in het 
dagelijks leven. Dat wil ik uitdragen en beleven. Met 
name in de geloofsgemeenschap in Bennekom 
ervaar ik dat. Eigenlijk ben ik mijn leven lang trouw 
geweest aan de kerk. Wel zo nu en dan minder 
intensief, maar dan kwam er toch weer de behoefte 
bij die gemeenschap te horen. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Ik zing in het gemengd koor. Elke week 
kijk ik uit naar de repetitie. Zingen is fijn, ik word er 
gelukkig van. In het koor heerst een goede sfeer. Ik 
ga voor in vieringen ten afscheid. Vooral de band 
die ontstaat in het contact met de nabestaanden is 

wel heel bijzonder. Verder verzorg ik van tijd tot tijd 
een woord- en communieviering in Walraven. In het 
kader van de oecumene vertegenwoordig ik de 
katholieke kerk in de november viering: Moment 
van Gedenken en in de Stiltevieringen in de Goede 
Week in de Grote kerk. Ook coördineer ik al ruim 10 
jaar “het leerhuis” met elk jaar weer een mooi 
onderwerp. Sinds vorig jaar ben ik lid van de 
kookgroep : het heilig boontje. Op de vijfde zondag, 
maar ook tussendoor delen we met elkaar de 
maaltijd in de parochiezaal. Een gezellig smakelijk 
samenzijn. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Dat zou ik echt niet weten. De MVR. 
is een prachtige geloofsgemeenschap. 

Mooie MVR-herinnering: Een bijzonder fijne 
herinnering heb ik aan de viering bij het 55-jarig 
priesterjubileum van Pater Koenen op 23 juli 2017. 
Ik zat toen in de pastoraatsgroep en ik mocht hem 
toespreken; dat vond ik erg mooi en het gaf me veel 
voldoening. Het was ontroerend, extra ontroerend 
omdat Pater Koenen in die viering aankondigde dat 
dit zijn laatste viering zou zijn. Een groot gemis voor 
Bennekom. 

Verder actief met: de tuin, het huis, dat op dit 
moment te koop staat. En… plannen maken voor 
onze verhuizing naar Den Bosch. Af en toe oppassen 
bij de kleinkinderen en op dit moment uitzien naar 
onze jaarlijkse wintersportvakantie met kinderen en 
kleinkinderen. Als ik zo mijn verhaal nalees realiseer 
ik me dat ik Bennekom ga missen, met name de 
MVR. Verhuizen naar ’s Hertogenbosch, dichtbij 
onze zoon, zijn gezin en mijn familie willen we erg 
graag. Het is zo`n fijne stad! En… de aftand is prima 
te overbruggen. we blijven zeker in Bennekom 
komen  van tijd tot tijd. 

Stokje gaat door naar: Pieter Boers. 

Want: Na onze verhuizing wordt Pieter de 
contactpersoon/voorzitter van het gemengd koor. 
Een betere opvolger kan het gemengd koor zich niet 
wensen. Pieter heeft altijd veel te vertellen, 
daarmee kan hij wel wat ruimte vullen in het 
NieuwSBlad. 

Hier en nu 
Al sinds enkele jaren schrijf ik in het nieuwsblad van 
de katholieke geloofsgemeenschap Bennekom over 
Bijbelteksten. Vorig jaar waren het teksten uit het 
evangelie van Marcus, het evangelie dat toen 
centraal stond in de vieringen van de zondag. Dit 
jaar wil ik graag over psalmen schrijven. Die worden 
jaar in jaar uit gelezen in de liturgie, maar vooral 
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ook gezongen. Bij velen staan de woorden en de 
beelden van bepaalde psalmen in het geheugen 
gegrift, en we horen er vaak ook de klanken van 
muziek bij. Dat geldt niet alleen voor ons, maar al 
meer dan vijfentwintighonderd jaar lang voor 
talloze gelovigen. Door die combinatie van poëzie 
en muziek hebben de psalmen een verrassende 
kracht. Ik hoop dat mijn reflexies en meditaties u 
helpen om de psalmen nog meer te gaan 
waarderen.  

Psalm 23 
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. 
Hij wijst mij te liggen in grazige weiden, 
Hij voert mij naar wateren der rust. 
Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen, 
Hij leidt mij in sporen van waarheid getrouw aan 
zijn naam. 
Moest ik gaan door het dal van de schaduw des 
doods, kwaad zou ik niet vrezen. 
Want naast mij gaat Gij, uw stok en uw staf, zij 
doen mij getroost zijn. 
Een tafel richt Gij mij aan in het aangezicht van 
mijn belagers en zalft met olie mijn hoofd. 
Mijn beker vloeit over. 
Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden al 
de dagen mijns levens. 
Verblijven mag ik in het huis van de Heer tot in 
lengte van dagen. 

Wanneer en door wie de psalmen precies 
geschreven zijn is een mysterie dat wel nooit 
opgelost zal worden. Zijn ze onder het volk 
ontstaan, zijn ze aan het hof van de koning of in de 
Tempel geschreven? Zijn ze in één keer door 
iemand opgeschreven of in een lange reeks van 
jaren aangevuld en bijgeslepen? Van sommige kun 
je wel zien dat ze erg oud moeten zijn, van andere 
dat ze in een wat latere periode zijn ontstaan. Veel 
psalmen zijn geschreven in de ik-vorm en dat maakt 
het goed mogelijk je met de schrijver te identi-
ficeren, juist ook omdat ze ervaringen beschrijven 
waar velen zich in kunnen herkennen. Dat is ook de 

wonderlijke kracht van de psalmen, want ze zijn 
toch echt van heel lang geleden. 

Psalm 23 is een van de allerbekendste en meest 
geliefde. Een paar beelden licht ik eruit: 

 'Kwaad zou ik niet vrezen, want naast mij gaat 
Gij.' Dit drukt misschien meer wens dan werke-
lijkheid uit, wat eigenlijk ook wel de kern van 
gebed is. Je zou wel willen dat je niet bang bent en 
dat je je ervan bewust bent dat God naast je gaat. 
Vaak zoeken we Hem, maar kunnen we niet over 
onze eigen angst of gedachten heen kijken. 
Daarom moeten we steeds maar weer opnieuw 
zingen, bidden en samenkomen. Soms liggen we 
even aan de wateren der rust, vaker trekken we 
door het dal van de schaduw. Soms duikt God dan 
op, met stok en staf. Dat is om naar uit te kijken. 

 'Een tafel richt Gij mij aan in het aangezicht van 
mijn belagers'. Bekend is dat in het oude Israël de 
tafel in huis gold als een vrijplaats. Wie ergens aan 
een tafel kon aanschuiven stond daarmee onder 
de bescherming van de familie. Die beschouwde 
het dan als een eer om eventuele belagers op 
afstand te houden. In de psalm is God de heer des 
huizes bij wie je veiligheid kunt vinden. 

 Wie precies die belagers zijn, zegt de psalm niet. 
Dat is vaak het prettige van psalmen: ieder kan er 
een eigen invulling aan geven. Mijn belagers 
kunnen zorgen, zelfs hersenspinsels zijn, maar ook 
heel concrete personen. Hoe het ook zij, de psalm 
zegt niet dat ze bij toverslag verdwijnen. Ze 
verbleken, ze vinden een tegenover dat sterker is. 
Wat heeft in ons leven de meeste kracht, de 
ervaringen van volheid of de gewaarwordingen 
van verwarring, leegte en angst? God zegt ons: 
“Lees, bid en zing deze psalm en ontdek dat je 
uitgenodigd bent in mijn huis, alle dagen van je 
leven.” Het gaat over nu en ons leven, niet over 
een leven na de dood. 

Marc van der Post 
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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, tel. 0317 412 288 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl 

 Hermine Wilmink, diaconie, hermine@planet.nl 

 Pieter Boers, pietboers@upcmail.nl, 
tel. 0318 847 568 

 José van der Meulen, tel. 0318 430 455 

 Rita van Doesum-Karsten, secretaris 
ritakarsten@chello.nl, tel.: 0318 418 025. 

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 

Hoefakker - verf en glas  

Hartman tweewielers 

Schoenmakerij de Haan 

Auto van de Weerd 

Installatiebedrijf Van Ginkel 

Eijgenraam mannenmode 

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom  

Schildersbedrijf van Reemst 

instituut voor huidverzorging Eugenie de Groot 

Hans Mekking sigarenmagazijn 

Bloembinderij Lindhout 

Sa Lolla Ristorante -  Wageningen 

Monuta uitvaart 

Bril 2000 

Henri’s Stekje 

China Garden 

Smit & Moormann, notarissen  

Meubel & Interieur restyle 

Bouwbedrijf Van Grootheest  

Albert Heijn Bennekom 

Wijnhuis Bennekom 

Roelofs - Technisch Maatwerk 

eye wish opticiens Bennekom  

Herinneringshuys 't Hoge Heem 

Seasons Dameskleding Bennekom 

Van Wonderen - shoes and stuff 

Kapsalon Marage 

Geels woonwarenhuis  

Arie Kamperman timmer- en afbouwbedrijf  

Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Diergaardeadvies-Bennekom  

raaknederland - Bennekom 

kasteelhoekelum 

boerderijhoekelum 

Woonstudio Bennekom 

Boekhandel Kniphorst - Wageningen 

garage bennekom autobedrijf 

haroboomwerk - bennekom 

cafetaria-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.akamperman.nl/
http://www.zandschulp.nl/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://www.kasteelhoekelum.nl/
http://www.hoekelum.nl/
https://woonstudiobennekom.nl/
https://www.dekler.nl/nl/winkels/kniphorst-wageningen/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://www.haroboomwerk.nl/
https://www.snackbarbaar.nl/bennekom/cafetaria-bennekom

