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_____________________ ZOMER 2019 _____________________
De langste dag – 21 juni – ligt achter ons. Seizoen ZOMER is aangebroken! Het weer en de natuur heeft ons
– na wat onstabiliteit – laten zien en voelen, dat de zomer zijn intrede heeft gedaan. Ook de vakantietijd is
aanstaande. Vakantie betekent je vrij maken, tijd voor geest en hart, tijd nemen om te leven en om lief te
hebben. Een tijd van zoeken naar ruimte, naar zuivere lucht en water, naar levensvreugde en vriendschap.
Bewondering om het mysterie van de schepping, van de natuur, van het leven. Tijd om even op adem te
komen en bij te tanken, te ONTspannen!
Wens ons allen een goede zomer rondom huis, op een vakantie bestemming dichtbij of ver weg, maar het
bekende spreekwoord kennen we allemaal ‘Oost, West, thuis best!
Tot besluit een gedicht over de zomer van Frans Bastiaanse.
Zonnige zomerse groet,
Marianne Thie
Zomer
Ik zat waar zon op 't warme water scheen
En gele bloemen bloeiden aan de kant;
Het grazend vee ging door de weiden heen,
De zomerlucht hing walmend over 't land.
De wilgen waren zilverbleek en stil
Voor 't stralend blauw, van wolk en nevel vrij;
Een glazenmaker vloog, met lichtgetril
Op 't parelmoerig vleugelgaas, voorbij.
De schuwe vissen, in 't koeldonker diep,
Verschoten snel, of stonden lang op wacht,
Waar d'aarde zich, in beeld, nog schoner schiep,
Dromend de zomerdroom van eigen pracht.
En over 't hooiland, waar een wagen stond
Met vers-groen gras te geuren in de zon,
En verder waar het drachtig korenblond
Met brede golving boog ten horizon,
Tot waar een scheem'rend bos zich flauw verhief,
De wereld wegsmolt in der hemelen gloed,
Dreef mijn gedacht, hoe schoon de dag was, lief
Uw schone ziel verlangend tegemoet.
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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, bediening, 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 medeparochianen. Mocht u twijfelen of het
wel bekend is bij de pastoraatsgroep dat
of uzelf, uw partner of een medeparochiaan 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

Agenda
juli 5 on the road
sep 13 openingsfeest on the road
sep 15 kerkproeverij
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____________________ K ERKBERICHTEN ____________________
collecte 1:
collecte 2:

Vieringen

voor de eigen parochie
Caritas

zondag 11 augustus, 19de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en communieviering m.m.v.
cantors
voorganger: pastor Diny Booyink
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Amnesty International

Overzicht van de vieringen vanaf 7 juli t/m 8
september in de MARIA VIRGO REGINA kerk in
Bennekom

zondag 18 augustus, 20ste zondag door het jaar
10.00 uur:
Laudenviering m.m.v. Laudenkoor
voorganger: 2 lectoren
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Manege zonder drempels

zondag 7 juli, 14de zondag door het jaar
10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd
koor
voorganger: pastoor Henri ten Have
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Caritas
intenties:
Jan Schipper

zondag 25 augustus, 21ste zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en communieviering m.m.v.
cantors
voorganger: Antoinette van Schaik
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
MIVA (Missie verkeersmiddelen)

zondag 14 juli, 15de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en communieviering m.m.v.
Arsis
voorganger: pastor Diny Booyink
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Cordaid (Vluchtelingen)

zondag 1 september, 22ste zondag door het jaar
10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Kleurrijk
voorganger: Adri van Dijk
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Stichting Present Ede

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsisvieringen, goed kan gebruiken, kunt u vóór de
viering de naam van de persoon en de reden op
een briefje schrijven en in het mandje bij het
intentieboek doen. Aan het eind van de viering
wordt verteld wie het bloemetje krijgt. Het is
mooi als u het bloemetje zelf weg kunt brengen.
De namen in het mandje gaan ook naar de
pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat.

zondag 8 september, 23ste zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en communieviering m.m.v.
Gemengd koor
voorganger: Ben Piepers
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Stichting Hulpkaravaan
Vieringen elders in de parochie, zie: www.
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen.

Zondag 21 juli, 16de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en communieviering m.m.v.
cantors
voorganger: Ruud van der Linden
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Edukans

Vieringen verzorgingshuis Machtella/Cornelie
Iedere 2e zaterdag van de maand, s’middags om
16.00 uur in verzorgingshuis Walraven.
Rijdienst
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen
die andere parochianen van en naar de viering in
onze kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We
zouden graag het aantal beschikbare rijders
vergroten. Wilt u ook wel eens iemand meenemen
naar de kerk, neem dan contact op met de
coördinator van de rijdienst, de heer Ad Meijs
email: rijdienst@rkkerkbennekom.nl. Zit u zelf om
vervoer verlegen, dan kunt u via hetzelfde
emailadres met de rijdienst contact opnemen. Er zal
dan geprobeerd worden om een rijder te zoeken.

zondag 28 juli, 17de zondag door het jaar
10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
voorganger: pater Kees Vlaming
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Leger des Heils
zondag 4 augustus, 18de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en communieviering m.m.v.
Dameskoor
voorganger: pastor Guido Dieteren
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Kerkproeverij op zondag 15 september!

kom je niets tekort. Na de geloofsbelijdenis
kwamen de voorbeden, die onder meer door Emma
en Gaia werden gedaan. EigenWijs zong na iedere
bede 'Daar waar liefde heerst en vrede, daar is God'
('Ubi Caritas'). De Dienst van de Tafel begon met
twee collectes, waaronder een voor straatkinderen
in Bolivia. Hiervoor hadden de communicanten de
afgelopen weken geld ingezameld in een doosje,
dat zij in de collectemanden deden. Na het
Tafelgebed, het Onze Vader en de gezongen
vredewens kwam dan het grote moment: de Eerste
Heilige Communie. Elke communicant kwam met
zijn of haar gezin en soms peetoom en -tante naar
voren om voor het eerst het lichaam van Christus te
ontvangen. Na het slotgebed kregen de kinderen
een fraaie kinderbijbel cadeau. En natuurlijk was er
een woord van dank voor Christianne en Thera, die
de kinderen maandenlang hadden voorbereid op
deze onvergetelijke dag. Beiden kregen dan ook een
welverdiend boeket. Pastor Van Dijk sprak tot slot
de zending en zegen uit. Het slotlied 'Ga de wereld
kleuren' sloot daar feilloos op aan. Wat een
sprankelend einde! En wat was het fijn dat de zon
volop scheen. Zo ging het feestelijke samenzijn
verder op het kerkplein. Al met al een onvergetelijk
mooie viering!

Net als vorig jaar doet
onze
geloofsgemeenschap ook in 2019 mee
aan Kerkproeverij. Op
zaterdag 28 en zondag 29
september doen veel kerken hier aan mee en
nodigen zij mensen bewust uit om te komen
proeven.
De geloofsgemeenschap MVR Bennekom heeft
de Kerkproeverij verplaatst naar zondag 15
september, omdat er op zondag 29 september
in onze parochie een Titusviering is.
In de kerk is plek voor
iedereen! Een plek
waar je tot rust kunt
komen, vragen mag
stellen, zingeving en
inspiratie ontvangt
en deelt. Wij hopen
dat de drempel om onze kerk te bezoeken laag
is, zodat onze buren, vrienden en collega's de
stap durven te zetten om de viering een keer te
bezoeken. Maar veel mensen wachten ook op
een uitnodiging. Het blijkt dat mensen eerder
naar de kerk gaan als ze met iemand mee
kunnen. Een simpele uitnodiging kan het
verschil betekenen! Wie ga jij uitnodigen om
mee te gaan op 15 september?

Michel Govers vrijwilliger van het jaar
“De vrijwilliger van het jaar is een persoon die
technisch aangelegd is. Als er een lamp vervangen
moet worden, doet híj dat. Ja, dit keer is de
vrijwilliger van het jaar een man! Als er iets is met
de geluidsinstallatie, hij maakt het weer in orde. En
hij doet dit al vele jaren! Het kopieerapparaat; hij is
een van de weinigen die dit apparaat kan
bedienen!”, aldus Peter Wijngaard, voorzitter van
de locatieraad. Vervolgens kreeg Michel Govers het
lintje voor ‘De vrijwilliger van het jaar 2019’ en een
bos bloemen uit handen van locatieraadslid
Marianne Thie. Michel was enorm verrast!

Een onvergetelijk mooie Eerste
Communieviering
Zes stralende kinderen op zondag 16 juni. Een volle
Maria Virgo Reginakerk was getuige van de Eerste
Heilige Communie van Aukje, Denise, Emma, Gaia,
Jasper en Pieter.
Met pastores Adri van Dijk en Hans Lucassen
kwamen de kinderen de kerk binnen, hun doopkaars in handen. Een warm welkom van kinderkoor
EigenWijs – met dirigent en pianiste Matty Huls –
volgde. 'Welkom mensen' klonk in het Afrikaans,
oftewel 'Jambo Bwana'. Alle communicanten
werden vrolijk toegezongen.
De lezing uit de bijbel was een bijzondere. Pastor
Adri van Dijk las uit Mattheüs 14, waarin Jezus een
grote groep mensen te eten geeft. En dat terwijl er
maar vijf broden en twee vissen waren. Pastor Hans
Lucassen vertelde verder over dit wonderlijke
verhaal. Over honger in je buik, maar ook over
honger naar God. En als je die laatste honger stilt,
5

De vrijwilligersmiddag op zondag 19 mei had een
Perzisch karakter. De locatieraad had alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap uitgenodigd
voor een mooie middag, als dank voor de inzet in
het afgelopen jaar. Het was een enorm gezellige
middag. Veel vrijwilligers van een groot aantal
groepen waren buiten, aan statafels of zittend op
de tuinstoelen. Een aantal anderen zaten binnen.
De temperatuur buiten was aangenaam, maar wij
hielden het niet droog. Toen het begon te regenen,
ging iedereen de parochiezaal in en het werd er nog
heel krap. Gelukkig duurde de bui kort en konden
wij buiten genieten van de frisheid die de regen
gebracht had. En dat onder het genot van een
lekkere wijn, bier of fris met heerlijk eten. Er
stonden lekkere gerechten op tafel, zoals walnooten cashew-baklava, Sesamkoekjes, erwten met
peterselie en ui, loempia’s, dolma gevulde groentes,
en nog veel meer. Daarnaast was er linzensoep. Het
was smullen! Deze gerechten waren bereid door
Liqaa Issa die de recepten heeft meegebracht uit
haar thuisland Noord-Irak. Haar man heeft zelfs een
speciaal openingswoordje gedaan in hun moedertaal, het Aramees. Nogmaals, bedankt Liqaa en
locatieraad, we hebben genoten!
Hans Wilmink

onze eigens (paas-)kaarsen te maken! En dan zijn
we ook nog bij elkaar gekomen in mei. Wat is het
oude testament, wat staat er allemaal in en wat
moeten we ermee? De 39 boeken uit het oude
testament op (juiste) volgorde leggen was heel
lastig, maar gelukkig ging het beter bij de spelletjes
‘Ik lees de Bijbel en neem mee’ en ‘Bijbelpong’.

We hebben nog één eindactiviteit (5 juli) vlak voor
de zomervakantie, maar begin volgend schooljaar
gaan we weer beginnen! Op vrijdagavond 13
september hebben we het openingsfeest van On
the Road in de RK kerk Bennekom!
On the Road is een jongerengroep in de Titus
Brandsma parochie speciaal voor jongeren met de
leeftijd van (bijna) 12 tot 15 jaar. Ben je benieuwd
naar On the Road? We zouden het super vinden als
je een keer langskomt! En neem gerust een vriendje
of vriendinnetje mee als je wilt! Wil je meer
informatie, dan kun je ons mailen, ontheroad@
rkkerkbennekom.nl.
Groetjes van On the Road,
Mark, René en Suzanne

Jongerengroep
On the Road
We zijn druk geweest
als jongerengroep On
the Road! Drie verschillende thema-avonden
(Valentijn, Goede week en het Oude Testament) in
Bennekom, een nachtelijke dropping en de
jongeren parochiedag! Op vrijdagavond 15 februari
hebben we het gehad over verliefdheid en
Valentijnsdag. Naast verschillende spelletjes
hebben we voor elkaar een nieuwe Valentijn
getekend, de creaties waren indrukwekkend.
Verder hebben we gezien hoe Yes-R (via een
filmpje) speelt voor matchmaker en gelezen hoe
God de matchmaker is bij Isaak en Rebekka. Bij de
dropping in maart moest er een spannende tocht
overwonnen worden in het donker door de bossen
met enkele enge verassingen onderweg. Met meer
dan 60 jongeren vanuit verschillende jongerengroepen van PKN en CGK was de beloning aan het
eind een kampvuurtje met warme chocolademelk.
De volgende thema avond ging over de ‘Goede
Week’. Nog net voor deze belangrijke week hebben
we besproken wat er allemaal gebeurt op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag en Pasen (en of dit wel of niet zo’n ‘goede
week’ is). Maar vooral zijn we bezig geweest om

Een avond over revitalisatie van onze
parochie
Op 21 mei organiseerde de Locatieraad van de
geloofsgemeenschap Wageningen een avond over
revitalisatie van onze parochie. De Verrijzeniszaal
van Johannes de Doperkerk in Wageningen was vol.
Alle geloofsgemeenschappen waren vertegenwoordigd, met daarnaast het voltallige pastoraal
team.
De voorzitter van de locatieraad Wageningen,
Hadewych Klaassen opende de bijeenkomst met
een gebed, waarna zij haar gitaar nam en wij
allemaal onder haar begeleiding ‘Bless the Lord my
Soul’ zongen. De aanleiding voor deze avond was
dat het ledenaantal van de kerk krimpt. Kerken
gaan dicht, terwijl aan de andere kant behoefte is
aan zingeving. De vraag voor vanavond was: Wat
moeten wij doen om onze geloofsgemeenschappen
weer te laten groeien?
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Gastspreker was Tim Schilling, een Amerikaan die al
geruime tijd in ons land woont en als stafmedewerker verbonden is aan het Centrum voor
Parochiespiritualiteit in Nijmegen. Tim is theoloog.
De laatste jaren heeft hij onderzoek gedaan naar
parochies die het wel goed doen. De gemeenschappelijke waarden van deze parochies zijn:
• voorrang geven aan het weekend (elk weekend
is er iets!)
• gastvrijheid
• opbouwende muziek
• goede preek
• betekenisvolle gemeenschap
• heldere verwachtingen (het vraagt ook iets van
je)
• doe dingen waar je goed in bent
• kleine gemeenschappen
• de H. Geest ervaren (begin met een gebed of
overweging)

voor de gemeenschap”. Wij `zitten op de goede
weg’ en moeten daar mee door.
Hans Wilmink

Leerhuis Bennekom 2019 – 2020
“Het Leerhuis” startte al weer 19 jaar geleden op
eigen initiatief van een aantal deelnemers aan
toerustingscursussen. Sinds 2004-05 worden de
avonden begeleid door John Rademakers, liturgist,
betrokken bij Bijbel en liturgie. Als vrijwilliger is
John seniorenpastor in de Maria Magdalena
parochie (Over Betuwe).
Dit jaar is gekozen voor het onderwerp: “Het boek
van de vreugde” Een verslag van een bijzonder
ontmoeting en samenspraak tussen Bisschop
Desmond Tutu en de Dalai Lama. Twee mensen die
beiden veel tegenslagen moesten overwinnen:
Bisschop Tutu, de Anglicaanse aartsbisschop van
Kaapstad, en zijn strijd tegen de blanke overheersing in Zuid Afrika ten tijde van Mandela’s
gevangenschap. De Dalai Lama die onder druk van
Chinese leiders is moeten vluchten naar India; daar
leeft hij nu in ballingschap. In dit verbanningsoord,
spreken zij een week lang over de vreugde. Hoe
bewaar je de vreugde als de wereld lijdt, als je boos
bent, verdrietig, eenzaam, jaloers, als je pijn hebt,
ziek bent en nooit meer beter wordt? Hoe
ontwikkel je een mentale weerbaarheid tegen alles
wat de vreugde in de weg staat? Samen maken zij
dit boek als een cadeau voor iedereen. Het is
samengesteld door Douglas Abrams, een journalist
die bij de gesprekken aanwezig was. Zij laten zien
hoe vreugde kan groeien van een voorbijgaande
emotie tot een blijvende, solide levenshouding. Het
is een ontmoeting tussen de boeddhistische en de
christelijke traditie met als kernboodschap:
Vreugdevol leven bereik je door anderen vreugde te
brengen. Zeer de moeite waard om de grote lijnen
van dit boek in de loop van 6 avonden onderwerp te
maken van een onderling gesprek.

Aan het einde van zijn betoog gaf Tim Schilling een
aantal tips voor onze parochie. Deze zijn:
• bij elke gelegenheid: gebed en vorming
(overweging)
• kerk altijd open
• parochieblad: meer vorming en voeding erin
• website en sociale media
• kleine gemeenschappen
• maak profiel van de buitenstaander
• investeer in weekends
• ‘Gaudete et exultare’, door onze Paus. Vertel
het goede verhaal!
Vervolgens gingen wij aan de slag in groepjes van 5
personen van verschillende locaties. Met de brief
van de apostel Paulus aan de Korinthiërs (1 Kor. 15:
5-11) als inspiratie, zochten wij antwoorden op de
volgende vragen:
• Hoe heeft God je geraakt en waarom kom je
naar de kerk?
• Waar ervaar je belemmeringen in het geloof?
• Waar zie je kansen voor groei in geloof?
• Waar zie je kansen voor nieuwe vitaliteit?
• Waar zie je risico’s voor vitaliteit?

Dalai Lama en Desmond Tutu met Douglas
Abrams: Het Boek van de Vreugde. Uitgever:
Harper Collins, 352 pagina’s, ISBN 9789402700459.
Paperback € 12,50.

Na afloop werden alle post-its verzameld die dan de
basis vormen voor vervolgfases. Hadewych sloot af
met een mooi gebed gevolgd door het lied ‘Take as I
am’, weer onder haar gitaarbegeleiding.

Leiding: John Rademakers
Data:
maandagen 16 september, 14 oktober, 11
november, 9 december 2019, 13 januari,
10 februari 2020
Tijd:
20.00 – 22.00 uur
Plaats: Torenzaal van de R.K. kerk Maria Virgo
Regina in Bennekom
Kosten: €30 per persoon voor de 6 avonden
Aantal deelnemers: minimaal 12 personen

Toen ik de aanbevelingen van Tom Schilling hoorde
moest ik denken aan de eindconclusie van de
werkgroep MVR Toekomst uit 2016. In het kort
kwam dat neer op: “het mooie verhaal vertellen”
(meer vorming en voeding) en “dingen organiseren
die bijdragen aan gastvrijheid en betekenisvol zijn
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Contactpersoon:
Riet Kroes, Commandeursweg 42 a,
6721TZ Bennekom, 0318 418 002, e-mail:
kroes42@planet.nl

__________________ K ERK

EN

Truus Appelman, Vossenweg 57, 6721BM
Bennekom, 0318 414 943, e-mail:
truusapp@xs4all.nl

S AM ENLEVING __________________
Voordat het feest begon herdachten we de
gestorven leden van ons KVG, waaronder Gerda
Rijsemus die woensdag 8 mei was overleden. Voor
alle gestorven leden staken we de KVG kaars aan en
zo waren ze toch in ons midden. We hadden bericht
van verhindering door ziekte of operatie ontvangen
van enkele leden. En we vroegen voor hen bijstand
van Maria. En zo kwam ik op de meimaand.

Katholiek Vrouwengilde

Mei maand, MARIA maand

Het feest ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan
van KVG Bennekom mochten wij drie keer vieren.
De eerste keer op 3 maart waar Marian Bolscher in
onze kerk een speciale viering leidde ter
gelegenheid van ons 60 jarig jubileum. Het dameskoor zong en er was speciaal een nieuw lied
ingestudeerd. En als begeleidster kwam uit
Haaksbergen Diny Assink die onze KVG openingsdiensten ook vaak begeleidde met haar prachtig
orgelspel en met solo’s op fluit of harp. Na afloop
hadden we een buffet met koffie en door de dames
zelfgebakken taart voor alle kerkgangers. Op 4
maart was de tweede bijeenkomst: de jubileumavond met een speciale lezing over vrouwen die de
wereldgeschiedenis hebben beïnvloed. Van deze
twee data is al eerder verslag gedaan. Als klap op de
vuurpijl was er ons feest op 13 mei met een High
Tea in Restaurant/Lunchroom, “de Bosbeek”.

De iconische vrouw die ons allerlei aspecten van het
leven op aarde heeft voorgeleefd. Maria, moeder
van altijddurende bijstand en onvoorwaardelijke
liefde, van onwankelbaar vertrouwen, van vergeving, die intens verdriet en vernedering verdroeg,
maar ook zoete vreugde kende, onze troosteres,
onze beschermster, de vreugdevolle, zetel der
wijsheid, vol van genade, ze is onze voorspreekster
bij God, ze is krachtig, aan haar kunnen wij al ons
wel en wee toe vertrouwen. In haar herkennen we
allerlei aspecten van ons eigen leven.
En zo beleven en herkennen we die aspecten ook bij
elkaar in ons KVG. Wat ons ook weer bij een heel
ander onderwerp bracht, maar wel bij een vrouw
die belangrijk was voor de locatie de Bosbeek, waar
we ons feest vierden: namelijk Marie MijsbergHesseling (geb. 1905). Want de boerderij “de
Bosbeek”, liep aan het eind van de tweede
wereldoorlog door een granaatinslag zware schade
op en het plan was de boerderij af te breken. Maar
het doorzettingsvermogen van mevrouw Hesseling,
een nazaat van de koper van de boerderij in 1916,
Herman Gijsbert Hesseling, maakte zich na de
oorlog sterk voor het plaatsen van de boerderij de
Bosbeek op de lijst voor Rijksmonumenten.
Mevrouw Hesseling was zelf kunsthistorica en wist
na heel wat jaren doorzetten het voor elkaar te
krijgen: de Boerderij werd opgeknapt zoals het bij
een monument betaamt. In 1965 komt de Boerderij
pas op de Rijksmonumentenlijst. Wel door haar
aanhoudende inspanningen. Vrouwenpower. De
boerderij wordt beschreven als staande ver buiten
de bebouwde kom van Bennekom en ligt in
beschermd natuurgebied. Vroeger was de boerderij
zelfs helemaal omgeven door heide. Nu nauwelijks

Iedereen zag er feestelijk uit. Alle leden werden bij
de ingang welkom geheten i.v.m. ons 60 jarig
jubileum en kregen een zelfgemaakte corsage
opgespeld. Deze corsages waren door een aantal
bestuursleden mooi op kleur gemaakt onder leiding
van Lia Fintelman en Marian Hulsbosch. Het was
een mooie dag, de natuur aan de Heelsumse /
Renkumse beek was die dag schitterend en
menigeen was op de fiets. Er waren zo’n 60 mensen
gekomen. Wat fijn dat we met zoveel leden op deze
bijzondere locatie “de Beken” waren, met het
zonnetje buiten. Een bijzonder welkom was er voor
de bestuursleden van het KVG uit Wageningen. We
genoten van deze feestdag, dit jubileum. En als ik zo
de zaal overzag keek ik naar een heel kleurig en
vrolijk geheel van leden, de regenboog van het KVG.
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meer voor te stellen. En zo konden we ons feest
daar vieren, ook dankzij de inspanningen van deze
vrouw. (bron: het blad de Kostersteen van
vereniging Oud Bennekom).

prachtige boekje, 60 jaar Katholiek Vrouwen Gilde,
1959-2019.
Het bestuur wenst alle leden een goede zomer en
eventueel een fijne vakantie-reis en behouden
thuiskomst.
Namens het bestuur, Gea Kleipool

Het voorgaande ging nog helemaal niet speciaal
over het K.V.G. en haar historie, maar daar heb ik
een reden voor; we ontvingen allemaal aan het eind
van het feest een prachtig boekje over de historie
van het K.V.G., samengesteld en gemaakt door Inge
Wijngaard en Henny de Nijs. Er mag wel vermeld
worden dat ons aller Gilde in de veranderende tijd
flexibel is mee gegroeid. Ze blijft voldoen aan de
behoefte om elkaar te ontmoeten, samen dingen te
ervaren en kennis op te doen. Om samen te lachen
en de ander in verdriet bij te staan. En elkaar op de
hoogte te houden. Het feit dat we zoveel leden (74)
hebben zegt veel! Er wordt getoast op het 60 jarig
jubileum van ons K.V.G. met een glaasje. Natuurlijk
zongen we ons KVG lied van Mieke Boekholt.

Kerken Kijken Utrecht 2019
Deze zomer vindt de 37ste editie plaats van Kerken
Kijken Utrecht. Van 25 juni t/m 14 september zijn
de deuren van twaalf binnenstadskerken voor het
publiek geopend. Vrijwillige gidsen staan in die
periode klaar om mensen rond te leiden. Zowel de
toegang als de rondleiding zijn traditiegetrouw
gratis, maar een (kleine) donatie wordt op prijs
gesteld. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk.
Per jaar trekt het project Kerken Kijken Utrecht
meer dan vijftigduizend bezoekers naar de
Utrechtse binnenstad. Onder de deelnemende
kerken is ook de St. Catharinakathedraal. Evenals in
2018 kunnen muziekliefhebbers deze zomer bijna
iedere vrijdag een gratis lunchconcert bijwonen in
één van de Utrechtse binnenstadskerken. Omdat
veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de
eredienst, kan het voorkomen dat een kerk wegens
huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook
concerten of besloten evenementen kunnen tot
sluiting leiden. Kijk voor meer informatie en de
openingstijden van de deelnemende kerken op
www.kerkenkijken.nl.

Nu begint onze high tea. Halverwege verrast Peter
Wijngaard ons nog met een toespraak over de
betekenis van de MVR, over deze vereniging die ook
voor ons Gilde van belang is. Het viel Peter op dat
we als bestuur aan één tafel zaten: “een beetje
elitair” zoals hij zei, maar dat had voor ons een
functie om het bestuur van nu eens duidelijk bij
elkaar te hebben. En in de loop van het feest zijn we
bij diverse tafels een praatje gaan maken. Het was
een fijne middag om met plezier op terug te kijken.
En als herinnering en naslagwerk hebben we het

Uit: parochiebladenservice juli-augustus 2019

________________________ F ORUM ________________________
mensbeeld van de Thora’. In 2017 was er geen
bezinningsavond vanwege de 60ste verjaardag van
onze geloofsgemeenschap. Vorig jaar sprak
professor Jozef Wissink over katholieke lokale
gemeenschappen.

De werkgroep ‘bezinningsavond’
Sinds 2010 wordt er op de vierde dinsdag in
november een avond georganiseerd door de
werkgroep ‘bezinningsavond’. Deze werkgroep
bestond tot vorig jaar uit Truus Appelman, Frans
Breteler, Timo Harmsen en Riet Kroes. Op de eerste
bezinningsavond in 2010 hield André Lascaris een
lezing over Kerk en Ambt. Het jaar daarna werd
Theo de Wit uitgenodigd. Hij hield een lezing over
‘Kerk zijn in onze dagen’. In 2012 sprak John
Rademakers over ‘Als het einde in zicht is’. Ben
Piepers en pater Hans Koenen verzorgden in 2013
een inspirerende avond over de Bijbel en Kunst.
Professor Ben Smit sprak in 2014 over ‘Wat
betekent de bijbel in Bennekom’. Het jaar daarop
hield Thijs Caspers een boeiend betoog over
‘Vertrouwen in tijden van krimp’. En Peter van ’t
Riet sprak in 2016 over ‘barmhartigheid en

Alle bezinningsavonden waren een succes.
Gemiddeld kwamen meer dan 60 mensen naar de
avonden. De lezingen waren boeiend met een
goede discussie. Daarna was er ruimte voor een glas
wijn of fris en om gezellig na te praten.
Dit jaar was het de vraag of de werkgroep
Bezinningsavond nog zou blijven bestaan; de leden
gaven aan te willen stoppen. Maar er is gebleken
dat een bezinningsavond bij onze geloofsgemeenschap hoort; daarom hebben Truus en Timo zich
ingespannen om opvolgers te vinden en dat is
gelukt! De werkgroep wordt nu ingevuld door drie
nieuwe mensen: Diny Booyink, Mirjam van Hemert
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en Hans Wilmink. Truus Appelman heeft aangegeven dit jaar nog mee te doen, ook om een en
ander goed over te dragen. Riet Kroes blijft lid van
de werkgroep, zolang zij nog in Bennekom woont.

blikken, die tijdens voedseldroppings door de
geallieerde vliegtuigen werden afgeworpen. Daarna
gekanood in een oude kano, geroeid, gezeild in
verschillende soorten open zeilboten. Motorboot
gevaren met tochten tot in Frankrijk en heel veel
jaren gezeild in onze zeeschouw ’t Zorgenkind. Toen
we daar te oud voor werden nog twee keer in
Engeland een z.g. Narrowboat gehuurd en daarmee
tochten gemaakt door de kanalen in midden
Engeland.

Als nieuwe werkgroep hebben we inmiddels twee
bijeenkomsten gehad. Het plan is om een avond te
verzorgen met een goede spreker over ‘de zin van
het leven’, waarbij ook de relatie tot God aan de
orde komt. Wij hebben besloten om de avond te
verschuiven naar dinsdag 10 of 17 december. De
reden is dat november 2019 al een drukke maand is
met lezingen in de Bennekomse kerken. Zo zullen er
in onze kerk op 5 en 19 november inspirerende
avonden gehouden worden over de litho’s van
Chagall en over Mozes als boodschapper, maar ook
over de boodschap zelf. Houd de aankondigingen in
de gaten!
Hans Wilmink

Opleiding: Na de HBS bij de paters Augustijnen op
het Triniteits-lyceum in Haarlem aan het werk in het
autobedrijf van mijn vader, die in Hillegom dealer
was van het Engelse automerk Austin. Mijn vader
vond dat je van een vak alles moest ervaren. Ik
begon dus in de werkplaats en werkte met de
monteurs mee. De tijd, tot ik in militaire dienst
moest, heb ik benut om de nodige diploma’s te
halen die toen nodig waren om een autobedrijf te
leiden. Daarna heb ik tal van korte opleidingen
gevolgd die met het leiden van een autobedrijf te
maken hebben, zoals verkooptrainingen, management, financiering, verzekering, administratie,
automatisering e.d.

MVR-estafette:
Jos de Groot
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.

Huidige beroep: Al vanaf 1 juli 1995 met pensioen
en dat bevalt me heel goed, hoewel ik lange tijd nog
drukker was dan toen ik werkte.
Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap
MVR en waarom? Omdat we al vanaf 1957
betrokken zijn bij de kerk, kennen we heel veel
parochianen. We ervaren het als een warme
gemeenschap, waar veel aandacht is voor elkaar en
we beschouwen de geloofsgemeenschap MVR dan
ook echt als “onze kerk”.
Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en
waarom? Ik ben geboren en opgegroeid in een tijd
dat er geen enkele twijfel aan de katholieke leer
bestond. In de pastorie van de Martinuskerk in
Hillegom woonde een pastoor, een huishoudster,
een dienstbode, twee kapelaans en een pater. Op
zondag waren er vier eucharistievieringen (toen
gewoon missen genoemd) en op alle andere dagen
in de week twee. Of die Katholieke kerk alleenzaligmakend was, daarover had ik al op hele jonge
leeftijd mijn twijfels. Ik zal een jaar of vijf geweest
zijn, toen de zuster op de “bewaarschool” vertelde
dat je alleen in de hemel kon komen, als je
Katholiek was. Maar ik speelde veel met mijn
buurjongetje, Wimpie Brouwer. We speelden ook
veel bij hem thuis. Hele lieve mensen, waar ik
snoepjes kreeg en limonade. Maar die waren
Hervormd. Toen die zuster dus zei dat alleen

Naam: Jos de Groot
Leeftijd: 86 jaar
Geboren te: Hillegom op 1 oktober 1932
Verliefd, verloofd, getrouwd. Al 59 jaar gelukkig
getrouwd met Willemien. We hebben 1 zoon die
ook Jos heet en die scheepsbouwer is in Friesland,
een lieve schoondochter Liesbeth en twee kleinzonen; Jesse, die instrumentmaken studeert in
Leiden en Joeri, die Marechaussee is.
Hobby’s: Alles wat drijft op het water. Aan het eind
van de oorlog varen door de sloten tussen de
bollenvelden op een vlot van wellfare biscuit10

Katholieken in de hemel konden komen, dacht ik:
“Je kunt me nog veel meer vertellen, maar ik weet
zeker dat Wimpie Brouwer en zijn ouders ook in de
hemel komen”. Heel wijselijk hield ik er mijn mond
over tegen deze zuster, maar zo ben ik wel altijd
blijven denken.
Het Katholiek zijn viel overigens niet mee in het
toen nogal behoudend protestante Bennekom.
Omdat er in het autobedrijf van mijn vader ook al
twee broers van mij werkten, wilde ik wel wat
anders. Toen eind 1956 in het Bovag vakblad een
advertentie onder nummer stond, waarin een
assistent voor de directie werd gevraagd in een
middelgroot autobedrijf, heb ik daarop gesolliciteerd. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek, maar
toen ik zag dat het om autobedrijf van de Weerd in
Bennekom ging, voorzag ik wel een probleem. Ik
wist dat Bennekom nogal Protestant was, dus ik
dacht, als ze naar mijn geloof vragen, dan is het een
verkeken zaak. De heer van de Weerd vroeg naar
wat ik zoal kon en wat voor papieren ik had en dat
was allemaal goed. En toen kwam de vraag waar ik
voor gevreesd had. Wat voor geloof ik had. Ik zei
enigszins benepen dat ik Rooms Katholiek was,
waarop de heer van de Weerd antwoordde: “Dat
komt goed uit, dan mag je tenminste werken op
zondag!”. Het bedrijf had toen ook taxi’s, een flink
aantal verhuurauto’s en een benzinestation en dat
moest ook op zondag allemaal doorgaan. Hij had tal
van werknemers die om geloofsredenen niet op
zondag wilden werken en zo was hij best blij met
mijn katholiek zijn.
Op 2 januari 1957 ben ik begonnen.; tot 1974 als
assistent en daarna tot mijn pensionering in 1995
als directeur.
Toen ik in 1957 in Bennekom begon was de bouw
van onze kerk wel al begonnen, maar het werk lag
stil omdat er door de Hervormde kerk bezwaar was
ingediend. Volgens een oude wet kwam de toren
van onze kerk enkele meters te dicht bij die van de
Hervormde Kerk. En dat mocht niet. Het bezwaar is
verworpen, maar het is wel tekenend voor hoe het
grootste deel van de Bennekomse bevolking
aankeek tegen de komst van die Katholieke Kerk.
Vooral de bewoners van de Kraats waren vrijwel
allemaal heel behoudend protestant. En in die
omgeving moest ik werken, o.a. auto’s verkopen.
De grote autoshowrooms bestonden in die tijd nog
niet en dat verkopen gebeurde vrijwel altijd bij de
mensen thuis. Ik moet bekennen dat ik niet altijd
openlijk voor mijn geloof ben uitgekomen. Vooral
de boerenbevolking wilde wel graag weten bij
welke dominee ik kerkte. Dan praatte ik maar wat
om de koek heen, want als ik ronduit had gezegd

dat ik Katholiek was, dan waren heel wat verkopen
niet doorgegaan. Ik herinner me een paar
voorvalletjes die tekenend waren voor die tijd:
 Det Tollenaar had een Austin vrachtauto voor
zijn bedrijf in zand en grint. Zijn neef, Jan Jansen
(wel bekend binnen onze kerk) groeide voor
lange tijd bij Det en zijn vrouw op. Jan vertelde
me onlangs: Ome Det kwam een keer thuis toen
hij met zijn vrachtauto bij de garage v/d de
Weerd was geweest. Hij zei over mij: “Van de
Weerd heeft een nieuwe assistent. Een aardige,
blonde jonge man. Hij heeft er volgens mij ook
wel verstand van. Alleen jammer dat ie Rooms
is!”.
 Ik hoorde mensen tegen elkaar vertellen dat zij
nieuwe buren hadden gekregen: “Ze zijn Rooms,
maar het zijn toch wel nette mensen!”.
 Een bewoner van de Kraats was het niet erg met
me eens over de prijs die hij voor een auto
moest betalen. Hij verduidelijkte dat met de
woorden: “Je kunt mooi praten! Je zit vol met
streken! Je lijkt wel Rooms!“
Wonderlijk genoeg kon ik het met dominee van de
Poel uit Ede heel goed vinden, terwijl hij wist dat ik
Rooms Katholiek was. Dominee van de Poel was
berucht om zijn gestrengheid in de leer. De kerk op
de Schaapsweg wordt nog de “Poelekerk”
genoemd. Ik heb hem verschillende auto’s verkocht
en als zijn auto voor een beurt naar de garage
moest, dan moest hij altijd mij hebben.
Gelukkig is dit allemaal verleden tijd en zijn de
verhoudingen tussen de kerken veel prettiger
geworden. Maar ook in de Katholieke kerk is
natuurlijk veel veranderd. Wij hebben er alles van
meegemaakt. De mannen en vrouwenkant in de
Hillegomse kerk bestaat niet meer. We hebben de
priester zich om zien draaien; van met de rug naar
de kerkgangers naar met het gezicht. We hebben de
communiebanken met kleden erop zien verdwijnen
en het Latijn plaats zien maken voor het
Nederlands. Ik realiseerde me dat nog eens extra,
toen pastoor Reinhard een andere auto wilde
kopen. Hij zei: “Kom er zaterdagmiddag maar eens
over praten, tijdens het biechthoren”. Ik was
verwonderd om tijdens het biechthoren over een
auto te komen praten. Maar hij zei: “Dat kan prima.
Want dan moet ik thuisblijven, maar er komt toch
nooit iemand”.
(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap
en waarom? Helaas is dat vrijwel allemaal verleden
tijd. Het waren allemaal praktische dingen die ik na
mijn pensionering voor de kerk deed. Uren heb ik
op mijn knieën voor de kerk gelegen om de grote
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toegangsdeuren, die geverfd waren, kaal te maken
en te lakken. Ik zorgde voor al het lakwerk van ook
de andere toegangsdeuren, de voordeur van het
huis van Ruud van der Linden en het kruis op het
kerkhof. Jaarlijks trok ik de witte strepen voor de
parkeervakken op het voorplein. Ik hielp bij het
maken/nieten van ons parochieblad, bij het
koffiezetten en schenken en ik verving Willemien zo
nu en dan als ze verhinderd was om haar
parochiewacht te verrichten. Alleen dat laatste doe
ik nog wel.

heeft die manege tijdens mijn ziekte ook van alles
voor mij gedaan.
Stokje gaat door naar: Hans Schlepers
Want: Hans kom je bij onze kerk overal tegen. Als
koorzanger, als rijder/begeleider van onze parochianen met een beperking, als klusser bij onze
technische club, maar ook bij parochianen die wat
te klussen hebben. Maar het meest ken ik Hans
door zijn enorme inzet voor de Manege zonder
Drempels. Daarvoor zet hij zich al 19 jaar in om de
jaarlijkse kerstkaartenactie voor de Manege tot een
succes te maken. Hij bezoekt winkeliers en andere
verkooppunten in Bennekom en de wijde omgeving
om ze te bewegen om de kaarten belangeloos te
verkopen. De actie brengt voor de Manege zonder
Drempels jaarlijks een ruime twintigduizend euro
op. Aanvankelijk deed hij het helemaal alleen.
Tegenwoordig heeft hij daar wel wat helpers bij.

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist
binnen MVR? Ik zou nog wel van alles willen doen,
maar dat lukt helaas niet meer. Mijn leeftijd begon
mij al parten te spelen, maar sinds ik vanaf vorig
jaar augustus tot nu een forse behandeling van
bestralingen en chemo heb ondergaan tegen
slokdarmkanker, is mijn energie helemaal op. De
behandeling lijkt overigens goed aangeslagen te
zijn.

Psalm 72, Mensenwoord wordt Gods
Woord

Mooie MVR-herinnering: De mooiste herinnering
heb ik aan de zondagse bijeenkomsten in 1957 in
het zaaltje achter café Bothof, waar nu café de
Dorpsherberg is. Een handje vol katholieke
Bennekommers, die vol verlangen uitkeken naar de
opening van onze kerk, waaraan toen werd
gebouwd. Het was een bijzonder positieve
opbouwende tijd.

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon.

Verder actief met: Ook vrijwel allemaal verleden
tijd. In de tijd dat ik werkte was ik gedurende acht
jaar voorzitter van de British Leyland dealervereniging Holland en nadat ons dealerschap was
overgegaan naar Toyota, ruim 10 jaar secretaris van
de Toyota Dealer Association Holland. Jaren maakte
ik deel uit van het bestuur van de technische school
in Wageningen, eerst als penningmeester, later als
voorzitter. Na mijn pensionering was ik enkele jaren
voorzitter van het Educatief Centrum in
Wageningen, totdat het overging in de ROC-A12. In
het bestuur van het Christelijk Speciaal Onderwijs in
Ede was ik belast met de huisvestingszaken van de
vier schoolgebouwen. Zeven jaar was ik directeur
van het Kijk en Luistermuseum en ook was ik enkele
jaren penningmeester in het bestuur van de
Kijkdoos in Bennekom. Vanaf 1996 maak ik deel uit
van het Bestuur van de Manege zonder Drempels.
Eerst tien jaar als voorzitter. Daarna als adviseur
van het Bestuur. Aan dat mooie werk van die
manege heb ik mijn hart verpand. Ik ben daar nog
steeds adviseur en verricht als gewone vrijwilliger
nog steeds wat hand- en spandiensten. Overigens

Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.
Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.
Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.
Er is iets vreemds aan de hand met deze psalm.
Hierboven is de bewerking afgedrukt die Huub
Oosterhuis ervan gemaakt heeft en die we goed
kennen als lied. Over wie gaat het hier? Over God,
zullen de meesten van ons zeggen, of over de
Messias. Je kunt er een voorafspiegeling van Jezus
in lezen. Het is in elk geval een lied dat gaat over
recht en gerechtigheid, over het rijk van vrede dat
ooit zal aanbreken, het koninkrijk Gods.
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Maar als je Psalm 72 opzoekt in de Bijbel, blijkt dat
de oorspronkelijke tekst anders is. Alles wat Huub
Oosterhuis vertaald heeft, staat erin, maar er staat
nog veel meer. Dat blijkt al in de eerste regels. Daar
staat:
'Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.'

tussen te krijgen, wie de macht heeft kan zeggen
wat hij wil, ook als er in werkelijkheid niets
terechtkomt van recht en gerechtigheid.
Zo'n tekst kan dus geschreven zijn in de tijd van
Salomo, Josias of welke andere succesvolle koning
van Israël. Die tekst is bewaard gebleven, dat is ook
niet verwonderlijk, de geschiedschrijving gaat vaak
over de machtigen en laat hun kijk op de wereld
zien. Maar hoe is die dan in de Bijbel beland en
wordt de psalm beschouwd als woord van God?

Er wordt over een koning gesproken, een die zijn
volk bestuurt, dat hopelijk rechtvaardig doet, maar
ook een die wil heersen over een groot rijk, 'van zee
tot zee', die zijn vijanden het stof van zijn voeten wil
laten likken en andere koningen tributen wil laten
betalen. Het gaat, kortom, over iemand die de
heerschappij zoekt, een van de groten der aarde wil
worden, 'een wereldleider' noemen we dat
tegenwoordig. Er komt opeens een heel ander
beeld naar voren uit de psalm. Over wie gaat het nu
eigenlijk? Hoe is deze menselijke en ambitieuze
kant van de psalm te rijmen met die andere,
goddelijke?

Hier stuiten we op een van die wonderlijke
mechanismes die mensenwoord tot Gods woord
kunnen maken, menselijke creativiteit met een
vleug goddelijke inspiratie. Het koningschap in Israël
kwam op traumatische wijze tot een einde. Terwijl
men dacht en geloofde dat God het huis David voor
eeuwig op de troon had gezet in Jeruzalem,
maakten de Babyloniërs een bruut einde aan die
droom. Israël heeft nooit meer een koning gehad.
Maar na vijftig jaar ballingschap en tijdens eeuwen
van bezettingen door Perzen en Grieken, was die
tekst over de rechtvaardige koning niet verloren
gegaan, en opeens ging men die anders lezen: als
dit niet over koning Salomo of Josias gaat, maar
over God zelf? Of over de Messias die we met smart
verwachten? Dan wordt het een psalm die precies
verwoordt waarnaar wij verlangen! Leest u nog
maar eens, de tekst gaat binnenstebuiten, dezelfde
woorden krijgen een andere betekenis.

Ik doe een voorstel tot een klein experiment: Neem
een Bijbel en lees Psalm 72 rustig door met de
gedachte dat dit een propagandatekst is, geschreven door een team van tekstschrijvers, die een
kandidaat wil presenteren voor een succesvol
koningschap. Een verkiezingstekst dus. Natuurlijk
bestond dat helemaal niet in het Jeruzalem van
tweeënhalf, drieduizend jaar geleden, maar het is
wel goed voorstelbaar dat toen een vorst behoefte
had aan een welluidende rechtvaardiging van zijn
bewind. Zo de psalm te lezen blijkt wonderwel te
kunnen! 'Van Salomo', staat er als opdracht boven.
De vorst wordt zowel in zijn grandeur en
machtsambities bevestigd als in zijn goedheid en
rechtvaardigheid. Zijn macht is door God gegeven
en wordt door God gedragen. Er is geen speld

Wij christenen kunnen in Psalm 72 een loflied op
Christus lezen. Huub Oosterhuis kan precies die
verzen eruit selecteren die het beeld van de
bevrijdende God schetsen. Het is God zelf die ons
deze creativiteit inblaast.
Marc van der Post

_______________________ R ED ACTIE _______________________
Redactie:

Inleveren kopij volgend nummer (Seisoenstart) tot zondag25 augustus; voor TitusBreed tot
woensdag 21 augustus
e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212
Bezorging:
Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com
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Contactpersoon dopen
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237
Wijkvertegenwoordiging
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237
Caritas
Huub Oude Vrielink, tel. 0318 413 735
Contact Kerk, Milieu en Samenleving
Truus Appelman, tel. 0318 414 943
Contact Raad van Kerken
Hans Westendorp, tel. 0318 418 465
Agenda torenzaal en parochiezaal
Ton Gommers-Smits, tel. 0318 414 374,
tgommers@xs4all.nl
Reservering van de kerk
 Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975,
gebouwen@rkkerkbennekom.nl
Koren
 Gemengd Koor: Riet Kroes, tel. 0318 418 002
 ARSIS: Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670
 Kinderkoor: Matty Huls, matty@living-voice.nl
 Dameskoor: Nardie Breteler-klein Breteler, tel.
0317 415 588
 Schola cantorum: Klaas Postma,
tel. 0318 415 813
 Laudenkoor: Truus Appelman-Komen,
Vossenweg 57, tel. 0318 414 943
Werkgroep gezinsvieringen
gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
Werkgroep 1e communie
Christianne Marcelis-van Acker, 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, tel. 0318 431 810
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl
Henny de Nijs, tel. 0629 328 212

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), tel.
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl
 Theo Jetten (secretaris), tel. 0318 784 287,
locatieraad@rkkerkbennekom.nl
 Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en
financiën), tel. 0619 891 975,
gebouwen@rkkerkbennekom.nl
 Marieke Kok-Willemsen, tel. 0318 417 088,
mariekekokwillemsen@gmail.com
 Marianne Thie (liturgie), tel. 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, tel. 0318 847 568,
pietboers@upcmail.nl
 José van der Meulen, tel. 0318 430 455
 Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318
418 025, ritakarsten@chello.nl
Commissie van financiën en beheer
 Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975,
gebouwen@rkkerkbennekom.nl
Technische Dienst
Herman van de Akker, tel. 0318 415 137
Ledenadministratie
Klaas van der Meulen, tel. 0318 430 455
p.a. Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom,
ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl
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, tel. 0651 651 736
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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

China Garden

Liesbeth ter Elst: Aandacht voor ieder

Smit & Moormann, notarissen

Boekhandel Novita

Meubel & Interieur restyle

Barneveld Schuurman Makelaars

Bouwbedrijf Van Grootheest

Baars Bedden

Albert Heijn Bennekom

Van den Top rijopleidingen

Wijnhuis Bennekom

De bloemenmand

Roelofs - Technisch Maatwerk

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding

eye wish opticiens Bennekom

PLUS Edwin en Astrid Holtrop

Herinneringshuys 't Hoge Heem

Kapsalon Everline

Seasons Dameskleding Bennekom

Hoefakker - verf en glas

Van Wonderen - shoes and stuff

Hartman tweewielers

Kapsalon Marage

Schoenmakerij de Haan

Geels woonwarenhuis

Auto van de Weerd

Arie Kamperman timmer- en afbouwbedrijf

Installatiebedrijf Van Ginkel

Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank

Eijgenraam mannenmode

Diergaardeadvies-Bennekom

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom

Raak Nederland - Bennekom

Schildersbedrijf van Reemst

Kasteel Hoekelum

instituut voor huidverzorging Eugenie de Groot

Boerderij Hoekelum

Hans Mekking sigarenmagazijn

Woonstudio Bennekom

Bloembinderij Lindhout

Boekhandel Kniphorst - Wageningen

Sa Lolla Ristorante - Wageningen

Garage Bennekom autobedrijf

Monuta Hofrust

haroboomwerk - bennekom

Bril 2000

cafetaria-bennekom

Henri’s Stekje
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