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NIEUW  BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
63ste jaargang september 2019 

 
 

 ______________ VOOR HET BEGIN VAN EEN ……… ______________  

Het is een goede gewoonte in onze MVR dat, 
voordat een vergadering begint, iemand een 
“overweging” uitspreekt in de vorm van een gedicht 
of gebed. Laatst was het de beurt aan mij om dit te 
doen. De voorzitter vroeg mij of ik dit zou willen 
gebruiken als voorwoord van ons Nieuwsblad en ga 
ik proberen datgene wat verteld is aan het papier 
toe te vertrouwen. 

Mijn oog was gevallen op een gedichtje van Nel 
Benschop, uit het boekje “Een vlinder van God”. Zij 
staat bekend om haar religieuze gedichten en weet 
te boeien dank zij haar eerlijke, eenvoudige 
dichtkunst. Voordat ik het gedichtje voordroeg 
kwamen er eerst wat gedachten naar boven waar 
een “kerkganger” wel eens tegen aan kan lopen. 

1 Kerksluiting. Ook in onze parochie worden en 
werden er kerken gesloten. Het blijft pijn doen 
om te zien en ervaren hoe parochianen die er 
mee te maken hebben hiermee omgaan. En alles 
wordt verdedigd uit economisch oogpunt. Altijd 
speelt geld weer een grote overheersende rol, 
maar veel belangrijker, hoe blijft zo’n 
geloofsgemeenschap achter? Waren er echt 
geen andere oplossingen te vinden? Moet 
economie altijd de hoofdtoon voeren? 
Bestuurder zijn in deze tijd is een hele 
verantwoordelijkheid!!! 

2 Kerk voor ouderen. Daar loop je ook nog wel 
eens tegen aan. Meer iets voor de “oudjes”, wat 
moeten jongeren er nog zoeken? Bij familie of 
bekenden ben je meestal snel uitgepraat als je 
over de kerk begint. Bestaat dat nog? Besteed je 
zo veel tijd aan de kerk? Kan je de tijd niet beter 
besteden? Voor sport hebben ze meer aandacht 
dan voor kerk. 

Zijn we nu negatief aan het worden? Nee, nee, 
natuurlijk niet. Zie onze eigen MVR, een levendige 
en zeer actieve geloofsgemeenschap, die bruist van 
energie. Waar toegankelijke vieringen zijn met 
schitterende koren en met een blik naar buiten 

gericht, waar men er is voor elkaar. Waar nu ook de 
jongeren zich gaan roeren, wat te denken over onze 
jongeren vanaf 12 jaar in “ON THE ROAD”, een 
groeiende club om trots op te zijn. We zijn hard 
bezig een jongerenclub op te richten onder de 12 
jaar, U hoort er binnenkort meer over; over 
vitaliteit gesproken!!!! 

Zondag 15 september is er in onze kerk een 
“Kerkproeverij”, een uitgelezen dag om eens buren 
of vrienden mee te nemen om te laten zien hoe het 
tegenwoordig toegaat in een kerk en dan vooral in 
onze eigen MVR, met een rondgang en uitleg over 
het hele gebeuren in onze kerk; een ieder meer dan 
van harte welkom. 

Kom ik dan nu terug op het gedichtje van Nel 
Benschop. Het is een Belijdenis, het geeft kracht en 
moed om door te gaan en je niet van de wijs te 
laten brengen. 

Durf je in deze tijd nog “ja” te zeggen? 
Durf je belijden dat je bij God hoort? 
Durf je nog de belofte af te leggen 
Dat je Hem zult vertrouwen op Zijn Woord? 

Kun je ’t verdragen, als de mensen spotten 
Omdat de bijbel toch al lang is achterhaald? 
Omdat Gods woord voor kinderen is en 
zotten, 
Omdat het Christendom volkomen heeft 
gefaald? 

Geloof het niet, wanneer ze je vertellen 
Dat God gestorven is of niet bestaat, 
En dat ook Christus je teleur zal stellen, 
En dat Zijn kerk weldra verloren gaat. 

Op elke weg zul je de Heer ontmoeten 
Wanneer je werkelijk naar Hem verlangt, 
Zoek overal de sporen van Zijn voeten, 
Wie zoekt, die vindt. – Wie bidden blijft, 
ontvangt! 

Pieter Boers 
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Agenda 
sep 13 openingsfeest on the road 
 14 arocha 
 15 kerkproeverij 
 16 start leerhuis bennekom 
 22 parochiedag 
 24 voorlichtingsbijeenkomst toekomst parochie 
 29 titusviering in bennekom 
okt 22 seniorenpastoraat 
nov 5 en 19 inspiratieavonden chagall en mozes 
 

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

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

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

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

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

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 8 september t/m 
27 oktober in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  

zondag 8 september, 23ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Hulpkaravaan 

zondag 15 september, 24ste zondag door het jaar 
Kerkproeverij! 

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

voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

Bloemetje van Arsis 
Als u iemand weet die het bloemetje, dat wordt 

uitgereikt bij de Arsis-vieringen, 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 22 september, 25ste zondag door het jaar 
Parochiedag! 

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

voorganger: Marian Bolscher 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: PAX Vredesweek  

zondag 29 september, 26ste zondag door het jaar. 
Titusviering in Bennekom! 

10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. JKA 
voorgangers: pastoraal team 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: nog niet bekend 

zondag 6 oktober, 27ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: pastor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Wereld Missiedag van de kinderen 

zondag 13 oktober, 28ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Taizé-viering m.m.v. 

gelegenheidskoor 
voorgangers: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Willemshoeve 

zondag 20 oktober, 29ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

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

Bloemetje van Arsis 

!!!Let op: wintertijd!!! 

zondag 27 oktober, 30ste zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

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

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. 

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. 
  

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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Kerkproeverij op zondag 15 september 
in de MVR Bennekom. 

Wie neem jij mee naar 
de kerk?! 
De Kerkproeverij is een 
initiatief van de protes-
tantse en katholieke 

kerken in Nederland. De bedoeling van de 
Kerkproeverij is om te ervaren hoe een viering in 
een kerk in z’n werk gaat en wat een viering met je 
doet. Veel mensen zijn op zoek naar zingeving, 
voelen zich eenzaam of hebben het gevoel de 
prestatiedruk niet meer aan te kunnen. Dan is het 
goed om te weten dat vieringen die in een kerk 
gehouden worden, momenten zijn om tot rust te 
komen, om inspiratie te ontvangen, om je niet meer 
eenzaam te voelen of simpelweg te ervaren dat je 
er mag zijn, zonder enige druk van buitenaf. 

Onze geloofsgemeenschap organiseert de Kerk-
proeverij op zondag 15 september om 10:00 uur. 
Pastor Hans Lucassen en de liturgiegroep van het 
koor Arsis hebben een inspirerende viering voor-
bereid met als thema: ‘Geloven met je hart’. Je bent 
van harte welkom. Misschien ken je iemand die 
nooit (meer) in de kerk komt, het wel zou willen 
maar opziet tegen de eerste stap. Of iemand die je 
wilt laten ervaren hoe een viering in onze kerk 
eraan toe gaat. Als je iemand uitnodigt om mee te 
gaan, wordt het voor de ander makkelijker om te 
gaan! Achter in onze kerk liggen uitnodigings-
kaartjes die je kunt geven aan mensen die je een 
viering in onze kerk toewenst. 

 

Na afloop van de viering is er de mogelijkheid tot 
een rondleiding in de kerk en kan er met een kop 
koffie of thee nagepraat worden. 

Vervolg Voorlichtingsbijeenkomst 
Toekomst van onze parochie 

U heeft allen hierover een brief gekregen van 
het parochiebestuur.*) Daarin kunt u lezen dat er 

wederom drie kerken helaas moeten sluiten. 
Vier kerken blijven open, waaronder Bennekom. 

Dit zal nader worden toegelicht door het 
parochiebestuur en wel op: 

Dinsdag 24 september om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur) 

 in onze eigen Maria Virgo Regina kerk. Zorg dat 
u erbij bent! 

*)
 Mocht u de brief niet hebben ontvangen: deze is te lezen 
op de website van de parochie: bit.ly/toekomstparochie 

Komt U ook naar onze Parochiedag? 
De parochiedag van onze geloofsgemeenschap 
Maria Virgo Regina Bennekom is dit jaar op zondag 
22 september. Wij beginnen dan met een viering 
om 10:00 uur waarbij Marian Bolscher voorgaat en 
waarbij het gemengd koor, ARSIS en het kinderkoor 
gaan zingen. Er zal ook een verbeelding zijn door 
kinderen. 

Het thema van de viering zal zijn: zorgvuldig 
rentmeesterschap, gebaseerd op een verhaal dat 
Jezus aan zijn leerlingen vertelde. Dit zal verder 
uitgelegd worden onder meer als ‘omzien naar 
elkaar’, ‘verantwoordelijkheid nemen voor jouw 
bijdrage aan het leven van een ander’. 

Wat na de viering komt is een grote verassing. Het 
gemengd koor heeft wat leuks in gedachten, maar 
wat dat is ????? Kortom, deze parochiedag mag U 
niet missen. Kom op zondag 22 september om 
10:00 uur naar de Maria Virgo Regina kerk in 
Bennekom! 

Willem van Wingerden, Hans Wilmink 

Mededelingen 
Overleden 
- op 11 juli 2019 Willem Harm Kuiper, 88 jaar 
- op 25 juli 2019 Johanna Adriana de Vries-

Oesterholt, Joep, 94 jaar 
- op 25 augustus 2019 Johannes Hendrikus 

Maria Boenders, Hans, 68 jaar 
Bericht over seniorenpastoraat 
Op dinsdagmorgen 22 oktober 2019 is de volgende 
ochtend van het seniorenpastoraat. Alle 80 jarigen 
en ouder krijgen hiervoor eind september/begin 
oktober een persoonlijke uitnodiging. 

Werkgroep seniorenpastoraat 

http://bit.ly/toekomstparochie
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Kort verslag MVR locatieraad 
De vakantie is voorbij en de locatieraad hoopt dat u 
genoten heeft, en ook lekker heeft kunnen 
uitrusten. Wij in ieder geval wel, hebben genoten 
van mooie gebieden, meren, bergen, terrasjes, een 
drankje hier en daar, en zomaar lekker luieren. En 
natuurlijk actief ons ingezet voor het lokale 
gebeuren: Kinderdorp en Vlegeldag. We gaan er 
weer fris tegenaan, en wel met: 

1. Op 24 september is de voorlichtingsbijeenkomst 
van het bestuur met betrekking tot de toekomst 
van onze parochie. U heeft hierover een brief 
thuis gekregen waarin u heeft kunnen lezen dat 
Bennekom (vooralsnog) als één van de vier 
kerken verder kan gaan. Dat is natuurlijk heel fijn 
maar legt ook op ons de zorg en taak om te 
zorgen voor de geloofsgemeenschappen om ons 
heen. Daar willen we graag met u op 24 
september van gedachten wisselen. U bent van 
harte uitgenodigd. Zie ook elders in dit 
NieuwSBlad. 

2. Met betrekking tot onze Parochiezaal en 
uitbreiding sanitair lijkt het heel stil. Niets is 
minder waar. De bouwcommissie is achter de 
schermen heel actief bezig geweest met 
verschillende ontwerpen, en heeft die al 
besproken met de gemeente. De gemeente zelf 
is akkoord, maar het akkoord van de monu-
mentencommissie (onze kerk is gemeente 
monument) had nog al wat voeten in de aarde. 
Na meerdere sessies (en daarbij behorende 
aanpassingen van het ontwerp) hebben ook zij 
uiteindelijk groen licht gegeven. Aan de hand 
daarvan zijn de eerste kostenramingen gemaakt. 
Het ontwerp en raming van de kosten zullen nu 
worden voorgelegd aan het parochiebestuur en 
het Bisdom. Mocht u meer informatie willen 
over deze misschien wat vreemde volgorde en 
werkwijze, vraag dit dan aan één van de 
bouwcommissieleden, bijvoorbeeld Gerard 
Bolscher, Herman van den Akker of Peter 
Wijngaard. 

3. 15 september is een belangrijke dag, het is dan 
weer Kerkproeverij. Dus nodig uw buren, 
vrienden of kennissen uit om eens kennis te 
maken met onze Katholieke kerk. Hans Lucassen 
verzorgt samen met Arsis de viering. Zie ook 
elders in dit NieuwSBlad. 

4. 22 september – het houdt niet op – ook dan 
weer een belangrijke dag, namelijk onze 
Parochiedag. Een mooi moment om samen te 

zijn en ons jaar te openen. Zie ook elders in dit 
NieuwSBlad. 

5. Het tweede jaar van ons jaarthema “Speuren 
naar God – sporen van God” is ingegaan. Het 
nieuwe boekje ligt achter in de kerk, en zie 
tevens de website van Titus Brandsma 
(www.pztb.nl) voor het programma. 

6. Mocht u uw Kerkbalans nog niet hebben 
overgemaakt, doe het dan alstublieft alsnog. Uw 
financiële steun is nog steeds heel erg hard 
nodig, en – ondanks voldoende toezeggingen – is 
er weer minder binnengekomen dan vorig jaar. 

De MVR locatieraad 

Onze locatieraad – Een afscheid 
Helaas neemt één van onze locatieraadsleden 
afscheid. Na een ambtstermijn van 4 jaar heeft 
Marieke Kok te kennen gegeven om – mede door 
haar drukke baan – als lid van de locatieraad te 
stoppen. Marieke was zeer actief in het kinder- en 
jongerengebeuren, waaronder de kinderwoord-
diensten, St. Maarten, en onze verbinding met de 
Alexanderschool. Ook was zij zeer actief in 
werkgroep Vrijwilligers om te zorgen dat wij 
voldoende vrijwilligers behouden. Zeker geen 
gemakkelijke taak. Marieke nogmaals: ontzettend 
bedankt voor jouw inzet en gulle lach, wij zullen je 
missen. 

De locatieraad is nu op zoek naar vervanging. Heeft 
u interesse, neem dan even contact op met Peter 
Wijngaard. 

Afscheid van de locatieraad 
Na bijna 4 jaar neem ik afscheid van de locatieraad 
per 1 augustus. In december van dit jaar loopt mijn 
termijn van 4 jaar af maar ik heb aangegeven per 
1 augustus te stoppen in verband met mijn nieuwe 
baan naast mijn baan in het onderwijs. Daardoor wil 
ik graag de avonden meer met mijn gezin 
doorbrengen. 

Met heel veel plezier heb ik de afgelopen jaren elke 
maand de vergadering bijgewoond met in mijn 
portefeuille Jeugd en gezin: o.a. de werkgroep 
gezinsviering, Sint Maarten, werkgroep identiteit 
Alexanderschool en de vrijwilligerswerkgroep. 
Samen met een groep betrokken en enthousiaste 
mede locatieraadleden een bijdrage kunnen leveren 
aan het reilen en zeilen van onze parochie in 
Bennekom, dat sprak mij aan. Ook heb ik meer zicht 
gekregen op de andere parochies binnen de Titus 
Brandsma parochie en de keuzes / afwegingen die 
het bestuur soms moet maken. En het is heel 

http://www.pztb.nl/
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gezellig om samen activiteiten te organiseren voor 
de parochie zoals de vrijwilligersmiddag. 

Om een idee te krijgen van hoe de vergadering 
eruitziet: 
Wij starten altijd met een mooi gebed of een mooie 
tekst en lopen dan de agenda langs die Theo Jetten 
altijd vakkundig samenstelt. Naast serieuze 
onderwerpen wordt er ook altijd hartelijk gelachen. 
Iedereen vertelt waar hij of zij mee bezig is binnen 
de parochie en welke vergaderingen / overleggen er 
plaats gevonden hebben. Lopende zaken worden 
besproken. Na afloop van de vergadering, steeds bij 
iemand anders thuis, drinken we altijd een glaasje 
wijn of fris met iets lekkers. Kortom, wij doen meer 
dan vergaderen alleen. 

Naast Peter, Theo, Gerard en Marianne is de 
locatieraad nu op zoek naar een vrouwelijk 
locatieraadlid om Marianne te versterken en het 
stokje van mij over te nemen. Mocht je interesse 
hebben, neem dan contact op met de voorzitter 
Peter Wijngaard. 

Hartelijk dank Peter, Theo, Gerard en Marianne 
voor de fijne tijd! 

Marieke Kok- Willemsen 

Collecte opbrengsten 2e kwartaal 2019 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de 
collecteopbrengsten over het tweede kwartaal van 
2019, met vergelijkende cijfers over 2018. De eerste 
collecte is altijd bestemd voor de eigen parochie. De 
tweede collecte is volledig bestemd voor het 
genoemde goede doel. Voorwaarde is wel dat de 
organisaties voor het goede doel een ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) registratie van 
de belasting hebben. 

De opbrengsten van de 1e collecte over het tweede 
kwartaal van 2019 zijn gelukkig weer iets hoger dan 
die in 2018 over de vergelijkbare periode. Positief 
dus want ook onze parochie heeft het geld hard 
nodig om de kerk open te houden. Maar we denken 
niet alleen aan ons zelf, ook de hulpbehoevende 
medemens wordt niet vergeten via de diverse 
goede doelen waarvoor de 2e collecte bestemd is. 
 

 

 

1e collecte: 

2019 € 2018 € 

7-apr 66.30 1-apr 
179.35 

1ste paasdag 

14-apr 79.66 8-apr 79.85 

18-apr 119.25 15-apr 63.00 

21-apr 
209.03 

1ste paasdag 
22-apr 82.97 

28-apr 53.74 29-apr Tituszondag 

5-mei 103.43 6-mei 104.45 

12-mei 88.55 13-mei 116.80 

19-mei 71.23 20-mei 143.27 

26-mei 63.70 27-mei 98.18 

2-jun 80.75 3-jun 73.15 

9-jun 202.75 10-jun 111.80 

16-jun 134.15 17-jun 52.70 

23-jun 62.87 24-jun 77.85 

totaal: 1,335.41 totaal: 1,183.37 

 

2e collecte t.b.v. goede doelen 

2019 € DOEL 

7-apr 95.60 voedselbank 

14-apr 124.67 Ronald McDonaldhuis 

18-apr 136.85 manege zonder drempels 

21-apr 357.04 artsen zonder grenzen 

28-apr 73.15 Caritas 

5-mei 156.82 Amnesty Int. 

12-mei 116.31 Fonds priesteropleiding 

19-mei 191.65 Leger des Heils 

26-mei 81.19 Zonnebloem 

2-jun 109.75 Week Nederlandse Missionaris 

9-jun 234.77 Terre des Hommes 

16-jun 234.62 Straatkinderen van Bolivia 

16-jun 142.41 
Straatkinderen van Bolivia 

(doosjes 1ste communicanten) 

23-jun 79.30 Caritas 

Totaal 2,134.13  

De opbrengsten van de 2e collecte zijn duidelijk 
hoger dan die voor onze eigen parochie. Hierbij zijn 
niet de vergelijkende cijfers over 2018 gegeven 
omdat de doelen waarvoor gegeven is jaarlijks 
verschillend zijn. De trend is wel dat de 2e collecte 
in de regel meer opbrengt dan de eerste. Heel 
sociaal. 
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Dit kwartaal zijn de 2e collectes bestemd voor: 

7-jul Caritas 
14-jul Cordaid / Vluchtelingen 
21-jul Edukans 
28-jul Leger des heils 
4-aug Caritas 
11-aug Amnesty International 
18-aug Manege zonder drempels 
25-aug MIVA missie verkeersmiddelen 
1-sep Stichting Present Ede 
8-sep Stichting Hulpkaravaan 
15-sep Caritas 
22-sep Vredesweek / MOV 
29-sep Titus zondag: Artsen zonder Grenzen 

Wie zijn deze organisaties en wat doen zij? 

Amnesty International: Amnesty streeft naar een 
rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke 
mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven; van 
het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen 
voor de vrijheid van meningsuiting; van het 
beschermen van de rechten van migranten en 
vluchtelingen tot het strijden tegen politiek 
geweld en vervolging. 

Artsen zonder Grenzen: bieden wereldwijd 
medische noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, 
rampen en epidemieën. 

Caritas: is ten behoeve van parochiële caritas 
doelen in Bennekom. 

Cordaid / Vluchtelingen: Cordaid helpt al meer dan 
100 jaar mensen in de meest moeilijke gebieden 
en omstandigheden om kansen te creëren voor 
mensen die dat het hardst nodig hebben. Zij 
werken samen met de lokale bevolking, want die 
weten immers het beste wat ter plekke echt nodig 
is en wat werkt. 

Edukans: werkt aan goed onderwijs in 
ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor een 
veilige leeromgeving, goed opgeleide en 
gemotiveerde docenten, betrokkenheid van 
ouders en relevante opleidingen voor jongeren. 

Fonds priesteropleiding is een bisschoppelijke 
actie. de opbrengst van de collecte is bestemd 
voor de opleiding van priesters en diakens 

Leger des Heils: Maatschappelijke Opvang (MO) 
Valleiregio helpt de meest kwetsbare mensen in 
de samenleving. Dit gebeurt door opvang voor 
dak- en thuislozen, korte trajectbegeleiding voor 
mensen die zelfstandig willen gaan wonen, 
onderdak bieden aan langdurig verblijfbewoners . 

Manege zonder Drempels: verzorgt sinds 1986 
huifbed rijden voor kinderen en volwassenen met 
ernstige meervoudige beperkingen. Mensen met 

een ernstig meervoudige beperking kunnen daar 
genieten van plezier, ontspanning en beweging. 
Hiervoor hebben zij het huifbed ontwikkeld 
waarbij de rijder op een doek ligt dat gespannen is 
over de rug van twee paarden. 

MIVA missie verkeersmiddelen aktie: ondersteunt 
mensen in missie en ontwikkelingslanden met 
onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. 

Pax Vredesweek: Pax staat voor vrede en brengt 
mensen bij elkaar die de moed hebben om voor 
vrede te gaan. Samen met mensen in 
conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd 
werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame 
samenleving, overal in de wereld. Tijdens de 
Vredesweek vraagt PAX uw steun voor geweldloze 
vredesstrijders wereldwijd. 

Present Ede (Stichting): Present slaat een brug 
tussen mensen die iets hebben te bieden en 
mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 
Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de 
mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen 
woonplaats in te zetten voor mensen die te 
maken hebben met armoede, een slechte 
gezondheid, in een sociaal isolement zitten of 
vluchteling zijn. Voor 1 dagdeel of voor langere 
tijd. 

Ronald McDonaldhuis:  In het Ronald McDonald 
Huis Arnhem verblijven ouders, broertjes en 
zusjes van kinderen die worden behandeld in 
revalidatiecentrum Klimmendaal of ziekenhuis 
Rijnstate. Op vakantie met het hele gezin, net als 
iedereen? Het Boshuus biedt gezinnen met een 
zorgintensief kind (0 t/m 25 jaar) prachtige 
aangepaste vakantieappartementen. Ook voor 
jongeren die zelfstandig of met begeleiding hun 
vakantie willen vieren, is er van alles te beleven. 

Stichting Hulpkaravaan : Door te helpen wordt 
voorkomen dat wanhopige mensen uit 
Griekenland vertrekken en gevaarlijke routes 
nemen naar het noorden van Europa, dat 
mensensmokkelaars geld verdienen en dat 
criminelen hun slachtoffers doden en organen 
stelen. Tree of life is een actiegroep die, 
ondersteund door Stichting Hulpkaravaan, 
vluchtelingen, zwangere vrouwen en 
hulpbehoevenden in Griekenland steunen. 

Straatkinderen van Bolivia: Veel tienermeisjes 
tussen de 12 en 18 jaar leven op straat, zijn 
verslaafd aan drugs en/of slachtoffer van geweld. 
Zij worden door dit project geholpen aan scholing 
en werk om uit de problemen te komen en een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. 

Terre des Hommes: In de gebieden waar Terre des 
Hommes werkzaam is, komen diverse vormen van 
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kindermisbruik veelvuldig voor. Terre des 
Hommes strijdt middels voorlichting en juridische 
hulp tegen kindermisbruik. 

Voedselbank: Voedselbank Ede helpt mensen die 
onder het bestaansminimum leven. De hulp 
bestaat uit het wekelijks verstrekken van een zo 
gevarieerd mogelijk voedselpakket. Voedselhulp 
kan worden aangevraagd via diverse 
hulpverlenende instanties. Een toenemend aantal 
gezinnen in Bennekom en  Ede is afhankelijk van 
de Voedselbank.  

Week Nederlandse Missionaris is een bisschoppe-
lijke actie. Iedere dag opnieuw gaan honderden 
Nederlandse missionarissen en missionair werkers 
wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en 
armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële 
ondersteuning van de Week Nederlandse 
Missionaris. Iedere dag opnieuw gaan honderden 
Nederlandse missionarissen en missionair werkers 
wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en 
armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële 
ondersteuning van de Week Nederlandse 
Missionaris. 

Zonnebloem:  zet zich in voor mensen voor wie 
persoonlijk contact of deelname aan het 
maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend is. Zij 
zetten alles op alles om mensen met een 
lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te 
bezorgen, zodat ook zij volop van het leven 
kunnen genieten. De ca. 60 vrijwilligers van de 
afdeling Ede en Lunteren van de landelijke 
vereniging de Zonnebloem komen graag bij deze 
mensen langs voor een gezellig praatje en een 
kopje koffie als zij door een lichamelijke 
beperking niet makkelijk uit huis kunnen. 
Ook bedenken zij samen met hen wat een 
leuk uitstapje voor hen zou kunnen zijn. 

Locatieraad, Gerard Bolscher, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Op 29 september geen Heilig 
Boontje! 
Eind september was er weer een maaltijd 
van het Heilig Boontje gepland. Echter er zijn 
voorafgaand aan die zondag al veel 
activiteiten en die zondag is er bovendien de 
Titusviering in onze kerk. Wij hebben 
daarom besloten die maaltijd over te slaan. De 
eerstvolgende maaltijd is op 24 november. Wij 
hopen u dan weer te zien bij ons aan tafel! De 
uitnodiging staat zoals gewoonlijk in het 
NieuwsBlad en de Nieuwsbrief. 

Namens het Heilig Boontje, 
Hermine Wilmink 

Vastenactie 2019: zeer geslaagd! 
Op 24 juni 2019 hebben Jack en Noortje Johan een 
mailbericht ontvangen van de Stichting Bisschop-
pelijke Vastenactie (BVA) over het project van de 
Vastenactie 2019. In dit mailbericht stond dat het 
Vastenactie project "Ontketen de geestelijk 
gehandicapte mens op Flores Indonesië" een heel 
geslaagde actie is geweest, er is zelfs meer opge-
haald dan verwacht, GEFELICITEERD! De stichting 
BVA is erg blij met alle inzet en enthousiasme van 
de deelnemende locaties van de Zalige Titus 
Brandsmaparochie Wageningen en is trots op het 
resultaat! 

In onderstaande grafiek is de opbouw van de 
vastenactie opbrengst te zien vanaf 2005. Niet alle 
inkomsten zijn hierin meegenomen, zo zijn 
bijvoorbeeld de gegevens van de persoonlijk 
ingezonden incassomachtigingen bij ons onbekend 
(de ingezonden automatische incassomachtigingen 
via MOV zijn wel meegenomen in de grafiek). De 
definitieve opbrengst uit de parochie van de 
Vastenactie 2019 is € 14.864,75. Vastenactie (BVA) 
heeft een bedrag van € 5.500,-- toegevoegd, zodat 
het totaalbedrag voor het project € 20.364,75 is. Dit 
is meer dan aangevraagd, en zal volledig worden 
overgemaakt naar de organisatie KKI in Flores 
Indonesië. Zij zullen het geld gebruiken voor de 
aanschaf van kantoorartikelen en geschikte trans-
portmiddelen om geketende geestelijk gehandi-
capten te helpen en hen met medische begeleiding 
in vrijheid te laten leven. 

 

Langs deze weg willen wij U allen hartelijk 
bedanken voor Uw inzet en bijdrage aan de 
Vastenactie 2019. Wij kunnen er inderdaad trots op 
zijn dat wij ook dit jaar een mooi resultaat hebben 
gehaald  in onze parochie. 

Namens MOV Katholiek Ede, Jack Johan. 

mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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We vragen nogmaals uw aandacht voor HET 
LEERHUIS 2019-2020. We behandelen dit jaar wel 
een heel bijzonder boek. Verdere gegevens en 
opgave: zie hieronder: 

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 bijzondere 
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 overheer-
sing 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. 

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

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 
Contactpersoon: 

- Riet Kroes, Commandeursweg 42 a, 6721TZ 
Bennekom, 0318 418 002, e-mail: 
kroes42@planet.nl 

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

Twee inspiratie-avonden over Chagall 
en Mozes 

 

Op 5 en 19 november zullen twee inspiratie- 
avonden worden gehouden over Chagall in de 
Maria Virgo Regina kerk te Bennekom. 

De inspiratie-avond op 5 november zal gaan over de 
litho’s van Chagall en de boodschap van de Mozes. 
Deze avond begint met een toneeluitvoering “En zo 
op de aarde” van André Malraux in bewerking van 
Machteld Vos de Wael. (ca. 25 minuten). Gevolgd 
door livemuziek op cello. Vervolgens gaat Ben 
Piepers vertellen over de litho’s van Marc Chagall 
en de betekenis van de Tien Woorden, die Mozes 
ontvangt op de berg Sinaï. Hij zal de oude woorden 
actualiseren in het licht van de toneeluitvoering. 

De inspiratie-avond op 19 november zal gaan over 
Chagall en Mozes als boodschapper. Net als op 
5 november zal deze avond beginnen met een 

1Marc Chagall, Mozes, 1965, Kleurenlitho Marc Chagall, Mozes, 1965, Kleurenlitho 

mailto:kroes42@planet.nl
mailto:truusapp@xs4all.nl
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toneeluitvoering “De vuurwerkbom” van Machteld 
Vos de Wael (ca 15 minuten). Gevolgd door 
livemuziek op piano. Dan zal Pieter Zuidema 
spreken over Mozes en Chagall als boodschappers 
van God, van waarden die groter zijn dan zij zelf. 
Naast voorwaarden om als boodschapper te 
functioneren is er aandacht voor het gouden kalf, 
de woede van Mozes, de tweede kans…. Tevens zal 
verbinding gemaakt worden met de toneel-
uitvoering. 

Beide inspiratie-avonden beginnen om 20:00 uur in 
de Maria Virgo Regina kerk in Bennekom. Vanaf 
19:30 uur is er ontvangst met koffie of thee. Na 
afloop kan er nagepraat worden onder het genot 
van een drankje. 

Noteer deze avonden alvast in Uw agenda! De 
toegang is gratis. 

Hans Wilmink en Leo van Broekhoven 
 

 

 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste dames van het KVG de vakantie zit er 
grotendeels op. Hopelijk hebt u ervan genoten en in 
ons eigen land was het slechts korte tijd erg warm, 
gelukkig. Wat hebben we een mooi jubileumseizoen 
achter de rug. Met plezier en dankbaarheid kijken 
we erop terug. Op naar het komende jaar. Het 
belooft een interessant seizoen te worden. 

Maandag 9 september – Openingsavond: KVG 
viering met aansluitend jaarvergadering. De 
viering: begint om 19.30 uur in onze Maria Virgo 
Regina kerk. Het thema van de openingsdienst van 
het KVG is ook dit jaar “Speuren naar God – Sporen 
van God”. De dienst zal geleid worden door Diny 
Booyink, begeleid door het dameskoor met als 
dirigente Nardie Breteler. De collecte is ook dit jaar 
voor Melania. 

Na de dienst drinken wij koffie of thee met iets 
lekkers in de parochiezaal. Aansluitend is er de 
Algemene Jaarvergadering/Ledenvergadering. Na 
de koffie beginnen we met de agenda: 

1. Welkom 
2. In memoriam 
3. Mededelingen 
4. Notulen vorige vergadering 
5. Jaarverslag verenigingsjaar 2018/2019 
6. Financieel verslag 2018/2019 
7. Verslag kascommissie en benoeming 

nieuwe commissie 

8. Jubilarissen: Kitty van Veldhuizen 40 jaar lid 
van het KVG en Miek Boekholt 50 jaar lid. 

9. Afscheid van Willemien de Groot en Wies 
Put als Wijkleidster 

10. Afscheid van Margreet Barten (penning-
meester) en Beppie Govers (vice voorzitter) 

11. Stemming over Inge Wijngaard als 
voorzitster 

12. Introductie van de nieuwe bestuursleden 
13. Rondvraag  
14. Afsluiting met een glaasje 

Aanvang viering Kerk: 19.30 uur; aanvang Jaar-
vergadering: circa 20.00 uur, lokatie: Parochiezaal. 
Gastvrouwen: Wijk 5 (Marianne van Oostrum) 

Maandag 7 oktober: Lezing over Burgers Dieren-
park door mevr. Johanna van Nieuwstadt. Geschie-
denis van Burgers Zoo, 4 generaties Burgers-van 
Hooff. Stichter van Burgers Zoo is Johan Burgers, de 
tweede generatie weet in de slag om Arnhem het 
park in stand te houden, de derde generatie breidt 
Burgers dierenpark uit van 12 tot 42 hectare. Nu 
leidt de vierde generatie het park. 
Plaats: Parochiezaal, aanvang: 20.00 uur, koffie of 
thee vanaf 19.30 uur.  
Gastvrouwen: Wijk 6. 

Woensdag 16 oktober – Koffieochtend 
Zie het Wensenplan en zet deze datum alvast in uw 
agenda. 

Maandag 4 november 
Lezing van de heer Stuyt over Noord-Korea. Een 
kennismaking met het land van de immer 
glimlachende, allang overleden maar nog steeds in 
functie zijnde president Kim II Sung*). Een avond 
met verrassende beelden en geluidsfragmenten 
over hoe de mensen leven na 70 jaar onderdrukking 
door de Kim dynastie. 
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Plaats: parochiezaal, aanvang 20.00 uur, koffie en 
thee vanaf 19.30 uur 

Wij wensen u een boeiend en goed nieuw seizoen 
namens het bestuur, Gea Kleipool 

*)
de functie van president is afgeschaft, maar Kim II Sung heeft de 

eretitel “Eeuwig President” gekregen (red.) 

 

 

 

ARocha weer aan het werk op de hei 
Op zaterdagmiddag 14 
september om 13.00 
uur begint het nieuwe 
seizoen weer op onze 
oude locatie aan de 

Franse Kampweg. Er is genoeg te doen en daarom 
roepen we al onze medewerkers weer op om mee 
te komen doen. Ook voor nieuwe helpers is er 
plaats. Voor gereedschap en handschoenen wordt 
gezorgd. Dus kom er bij en beleef een mooie 
middag in de natuur. Laat voor de catering even 
weten dat je komt: ons mailadres is 
bennekom@arocha.org. Tot ziens. 

Namens het Arochateam, Piet Ribberink 

Wat doet Arocha Ede-Bennekom 
A Rocha Ede-Bennekom organiseert natuurwerkdagen, 
excursies en wandelingen. Voor kerken en belangstellenden 
verzorgen we verdiepende avonden over geloof en zorg 
voor de schepping. Lees meer: bit.ly/arochabennekom 

 

 

 

 

Tenachon, omgaan met levensvragen in 
de samenleving 

(In 1983 begonnen als: Joodse wortels van het 
Christelijk geloof) 

Tenachon is afgeleid van Tenach, de Hebreeuwse 
Bijbel. De Stichting Pardes (=paradijs) geeft jaarlijks 
4 brochures uit onder de naam Tenachon. Deze 
stichting streeft er naar om ”joodse bronnen, 
gebaseerd op rabbijnse traditie, in een dialogisch en 
open leerproces toegankelijk te maken voor een 
breed publiek”, en zo een bijdrage te leveren aan de 
omgang met levensvragen in de samenleving. 

Elk nummer beschrijft een thema uit de gewone 
samenleving. De onderwerpen worden besproken 
door zowel een rabbijn als door verschillende 
andere auteurs. De thema’s zijn, voor zover nu al 
bekend,: Nr. 38 Flexibel, nr. 39 Emoties, nr. 40 
Dromen, nr. 41 De God-mens, nr. 42 Een sterke 
vrouw, en volgende nog te verschijnen nummers. 
We hopen in 8 middagen met elkaar die thema’s te 
bespreken. Elke keer is een lid van de groep 
gespreksleider. Er is altijd ruimte voor nieuwe 
deelnemers.  
Contactpersoon: 

Bauke Deinum, e-mail 
deinum.b@planet.nl, tel. 0318 415 900 

Data: 2e dinsdag van de maand: 2019/20: 
10 sept, 8 okt, 12 nov, 10 dec 
14 jan, 10 feb, 10 mrt en  14 apr. 

Tijd : van 14.30 tot 16.30 uur 
Plaats: Torenzaal bij de RK kerk in Bennekom 
Literatuur: Tenachon wordt uitgegeven door 

Stichting Pardes,Postbus 325, 4200AH 
Gorinchem, info@stichtingpardes.nl. 
Een jaarabonnement (4 nummers) kost  
€ 52.95. Losse nummers € 15. 

 

  

mailto:bennekom@arocha.org
http://bit.ly/arochabennekom
mailto:deinum.b@planet.nl
mailto:info@stichtingpardes.nl
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 ________________________ FORUM ________________________  

 

Psalm 103 – Een pluisje op de wind 
Deze psalm was, toen ik nog in Nederland woonde 
en werkte, misschien wel de meest gezongen van 
allemaal. Er zijn maar liefst drie bekende versies 
van. Ik noem ze even: 'Onze hulp is de naam van de 
Heer', 'Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden' en 
'Barmhartige Heer, genadige God'. 

Een gezongen psalm, althans, zoals die meestal in 
de parochies gezongen wordt, bestrijkt slechts een 
paar verzen. Psalm 103 is bijvoorbeeld tweeëntwin-
tig verzen lang. De gezongen versie die ik hieronder 
weergeef, beslaat er niet meer dan acht. De 
psalmberijmer en de componist hebben dus een 
keuze gemaakt, en dat is helemaal niet erg. De 
Bijbel is een levend boek waarin we mogen knippen 
en plakken. Als je nieuwsgierig genoeg bent, zul je 
merken dat je het nooit helemaal op je eigen maat 
kunt knippen. Telkens duiken er weer teksten op 
die verrassen en je bevragen. Hier volgt de tekst die 
ik wil bespreken: 

Barmhartige Heer, genadige God. 

Ja, wat de hemel is voor de aarde, 
dat is zijn liefde voor hen die geloven. 

Zo ver als het oosten van het westen vandaan is, 
zo ver van ons af werpt Hij al onze zonden. 

Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 

Mensen, hun dagen zijn als het gras, 
zij bloeien als bloemen in het open veld; 
dan waait de wind – en zij zijn verdwenen. 

Maar duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn verbond bewaren, 
zijn woord behartigen en het volbrengen. 

Deze psalm drukt vooral vertrouwen uit. Dat geldt 
voor de acht verzen die Huub Oosterhuis eruit heeft 
gekozen, maar ook voor de psalm als geheel. Hij 
hoort dus bij een moment dat het zicht helder is en 
dat het leven je toelacht. Die momenten maken we 
mee, ook al wijken ze vaak weer. Als het me goed 
gaat, denk ik vaak niet aan God. Daar ligt Hij niet 
wakker van, maar ik realiseer me dat aan Hem 
denken mezelf goed kan doen. Aan God denken, 
bijvoorbeeld door deze psalm te zingen, is bevestigd 
krijgen dat ik geborgen ben en dat ik in die 
geborgenheid deel uitmaak van een volk: mensen 
die net als ik in God geloven, ook al zijn ze vaak 

anders dan ik, stemmen we niet op dezelfde 
politieke partij, hebben ze soms overtuigingen die 
me niet aanspreken. Wat we gemeen hebben, is dat 
we door God gekozen zijn om deel uit te maken van 
zijn volk. Wonderbaarlijk. 

Deze psalm hoort dus bij de goede momenten van 
het leven. De dood wordt hier geaccepteerd als 
onderdeel daarvan. God kent ons in onze 
kwetsbaarheid van tijdige wezens die zo kunnen 
omvallen – een flinke ziekte, zomaar een hartaanval 
of een ongeluk, en het is gedaan. Maar die 
sterfelijkheid van ons wordt goedgemaakt. In de 
laatste zinnen wordt dat verwoord: 'Maar duren zal 
de liefde van God.' Ik ga dood, maar God blijft. Heb 
ik daar voordeel van? Eigenlijk is het een vreemde 
troost, maar het is mogelijk om ons opgenomen te 
voelen in die God die aanwezig blijft voor allen die 
zijn verbond blijven bewaren, ook al ben ik zelf niets 
meer, een pluisje dat op de wind is weggevoerd. 

Als ons leven goed geweest is, is het ook niet gek 
om te denken dat er verbondenheid blijft met hen 
die na ons komen. Je kinderen plukken de vruchten 
van een liefdevolle opvoeding. Als je verantwoorde-
lijkheid, doorzettingsvermogen, ordelijkheid of 
gevoeligheid hebt voorgeleefd, kunnen anderen 
met dat voorbeeld hun voordeel doen. Het is geen 
automatisme, maar dat zegt de psalm ook niet. De 
psalm suggereert dat het goede blijft, dat God 
daarvoor instaat. Je kunt het geloven of niet. 
Misschien helpt het zingen van deze psalm daarbij. 

Marc van der Post 
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MVR-estafette: 
Hans Schlepers 

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: Hans Schlepers 

Leeftijd: 77 

Geboren te: Slagharen, een overwegend katholiek 
dorp omringd door dorpen die nogal streng 
gereformeerd zijn. Kom van een klein gemengd 
boerenbedrijf waar heel veel nog in handwerk 
gebeurde. Het gezin had 9 kinderen en ik was de 
zesde in de rij. Iedereen had na school zijn taak 
maar als die klaar was werd er heerlijk gespeeld. 
Wij praten altijd nog met plezier over die tijd, hard 
werken, maar het was heel gezellig. De familie 
woont bijna allemaal in en rond Slagharen. Ik ben 
een familie-man en daarom ga ik er af en toe alleen 
een rondje maken om even bij te praten. 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Al 50 jaar getrouwd 
met Leny. Zij komt uit Coevorden en ik heb haar 
voor het eerst in 1964 ontmoet in Lemelerveld. 
Daar was een grote dancing waar de regio heen 
trok. Wij hebben twee dochters met schoonzoons 
en 5 kleinkinderen in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. 

Hobby’s: Schaatsen, nu sport kijken, fietsen en 
klussen. Zingen bij het mannenkoor “Voice-Male” in 
Bennekom, dinsdagavond is de repetitie met een 
gezellige koffie pauze. 

Opleiding: Mulo te Coevorden, Middelbare 
landbouwschool te Hardenberg en tijdens het werk 
diverse cursussen gevolgd. 

Huidige beroep: Gepensioneerd. Na de militaire 
dienst ben ik 1963 gaan werken bij het IBVL 
(Instituut voor Bewaring en Verwerking van 
Landbouwproducten). Dat was onderzoek in de 
voederwinning. In 1976 kwam Landbouwplanten-

teelt (afdeling van toen nog Landbouwhogeschool) 
en daar ook veel in het graslandonderzoek gewerkt. 
Beide altijd met veel plezier gedaan. Vooral het 
werken met de studenten was geweldig. Altijd 
jonge mensen om je heen die hard werken en waar 
ik erg van kon genieten. Maar de WUR veranderde, 
het veldonderzoek verdween bijna en bij de 
reorganisatie kreeg ik een mooie baan om 
modellenwerk te gaan doen. Dat is 100% kantoor-
werk, terwijl ik gewend was om zomers met de 
studenten beweidings-onderzoek te doen. Dus ik 
heb bedankt voor de baan en kon met vervroegd 
pensioen. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Voel mij nogal betrokken bij de 
gemeenschap. Het is vooral het omzien naar elkaar 
wat mij het meest aanspreekt. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Het aantrekkelijke van de katholieke kerk 
is de verscheidenheid tussen de mensen die toch bij 
elkaar blijven. Je bent gewend aan de vieringen. 
Soms kom ik weleens in een hervormde kerk en dat 
valt niet altijd mee. De Brinkstraat kerk komt bij mij 
wel positief over. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Bij de rijdienst begeleiden wij mevr. 
Snels. Als lid van de technische club doen wij 
klussen en bij de tuingroep draaien wij ook 
regelmatig mee. Zingen in het Gregoriaans koor 
waar oude tijden weer herleven. Waarom? Om 
samen de kerk in stand te houden en ik het fijn vind 
om daar een steentje aan bij te dragen. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Ik wil niet zoveel meer doen. Wel zou 
ik graag zien dat mensen nog meer naar elkaar 
omzien. Maak bij het koffiedrinken ook eens een 
praatje met mensen die je nog niet zo goed kent. 
Dat kan ook heel gezellig zijn voor jezelf en zeker 
ook voor de ander. Dit zal zeker de samenhorigheid 
nog meer vergroten. Op deze wijze leer je elkaar 
nog beter kennen en dat gaat sneller als met het 
estafettestokje. 

Mooie MVR-herinnering: Het dopen en de eerste 
communie van de kinderen. De oecumenische 
huwelijksviering van Monique, met pastor Ben 
Piepers en dominee van Ginkel, is een mooie 
herinnering. Ook de expositie van de caritas waar 
wij de zeven werken van barmhartigheid hebben 
verbeeld was prachtig. 

Verder actief met: Dat heeft met de kerk niet veel 
te maken, of misschien toch wel een beetje. 
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Regelmatig fietsen met mensen die een beperking 
hebben. De Manege zonder Drempels met 
wenskaarten-verkoop bij winkels en op markten. 
Jos de Groot heeft in het vorige blad daar al veel 
over verteld. Bij Opella brengen wij mensen naar 
activiteiten. Het mooie daarvan is dat je mensen 
ziet genieten van de koren. Het gebeurt soms als je 
ze terugbrengt naar Machtella dat ze buiten in de 
rolstoel nog zingen. De hobby ‘zelf doen’ vraagt ook 

heel veel tijd. Spullen die een ander weg zou doen 
toch weer aan de praat maken, daar kan ik erg van 
genieten. Goed voor het milieu maar mijn schoon-
zoon zegt: slecht voor de economie. 

Stokje gaat door naar: Gerard Bolscher. 

Want: Gerard zie ik vaak actief zijn in en om de 
kerk. Welke hobby’s heeft hij nog meer? 
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 _____________ MARIA V IRGO 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), 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 

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 
 

 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:locatieraad@rkkerkbennekom.nl
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mailto:mariekekokwillemsen@gmail.com
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl
mailto:tgommers@xs4all.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
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 _______________________________________ onze Adverteerders ________________________________________  
De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. 
In de digitale uitgave van ons NieuwSblad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan 
aanklikbare links naar hun website.  
Hieronder de site van de adverteerders: 

Jillis Baggerman makelaardij 

Liesbeth ter Elst: Aandacht voor ieder 

Boekhandel Novita 

Barneveld Schuurman Makelaars 

Baars Bedden 

Van den Top rijopleidingen 

De bloemenmand 

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop 

Kapsalon Everline 

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 Hofrust 

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 

Raak Nederland - Bennekom 

Kasteel Hoekelum 

Boerderij Hoekelum 

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.dekler.nl/winkels/novita-bennekom/
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/vestiging/hofrust/
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

