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63ste jaargang december 2019 

 

 ______________________ KERSTWENS ______________________ 

Van meet af aan was Jezus een van ons 
nog ongeboren moest hij mee op reis 

om zich te laten tellen. 

Ook wij worden geteld 
genummerd, opgeslagen 

in systemen. 

Eigenlijk kwam hij wat ongelegen 
er was geen plaats voor Jozef en Maria 

in de herbergen van Bethlehem 
geen plaats bij mensen 

alles zat vol 
ze waren al blij met een stal 

daar werd hun zoon geboren. 

Ook nu vinden velen 
geen plaats onder mensen 

niet eens een stal. 

Het goed gezelschap 
van ezel en os 

duurde niet lang 
want blijven kon niet 

en ook niet terug 
ze moesten vluchten voor zijn leven. 

Nog worden kinderen ver van huis geboren 
of meegesleept naar elders 

ontheemd, onveilig. 

Hij groeide van zijn ouders af 
zoals wij allen doen 

en zocht zijn weg 
in God en mensen en zichzelf gelovend 

zijn liefde mateloos 
voor de wereld die hij droomde 

gaf hij zijn leven. 

Nog durven mensen tot het uiterste te gaan. 

Jezus van Nazareth 
kind van Bethlehem 
man van Golgotha 
zoon des mensen 

zoon van God 
is een van ons. 

Rennie de Windt 

Nu we aan het eind van dit jaar gekomen zijn, mag 
ik – mede namens de redactieleden van dit blad – 
een kerstwens uitspreken. 

Mijn kerstwens voor u is, 

dat het licht van het kerstkind 

ook uw leven moge verlichten. 

Ik wens u toe, dat er in uw leven 

altijd genoeg lichtpuntjes zijn 

om u de weg te wijzen op uw levenspad. 

Ik wens u toe, dat licht in u geboren wordt 

en dat het zich verbindt 

met al het milde, diepe licht 

wáár ook doorkomend in de wereld van nu. 

Ik wens u een gezegend, gelukkig kerstfeest. 

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

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

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

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

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

 

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 15 december t/m 
23 februari in de MARIA VIRGO REGINA kerk. Op het 
prikbord buiten de kerk vindt u een Engelstalig 
vieringenrooster, speciaal voor buitenlandse gasten. 

zondag 15 december, Derde Advent 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Hans Lammers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Oase Oosterbeek 

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

dinsdag 24 december, Kerstavond 
19.00 uur: gezinsviering m.m.v. kinderkoor 

Eigenwijs 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA Bolivia 

dinsdag 24 december, Kerstavond 
22.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis 
voorganger: pastor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA Bolivia 

woensdag 25 december, Kerst 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad 

Van 11.00-18.00 uur is er Kerstinloop in 
zalencentrum De Brink. Onze kerk is in dat kader 
ook geopend om de Kerststal te bezoeken van 
14.30 tot 16.30 uur (zie artikel elders in dit blad). 

zondag 29 december, Heilige familie  
10.30 uur: Titusviering in Rhenen 
voorgangers: pastoraal team 

dinsdag 31 december, Oudjaar 
17.00 uur: Vesperviering m.m.v. 

gelegenheidskoor 
voorganger: Piet Muilwijk 

Vesperviering op Oudjaarsdag 
In onze Maria Virgo Regina-kerk in Bennekom is 
het een goede gewoonte om het oude jaar op 31 
december af te sluiten met een viering. 
Voorgaande jaren was deze viering altijd 
’s avonds, maar dit jaar is de viering naar de 
middag verplaatst. De vesperviering begint om 
17.00 uur. Voorganger is de heer Piet Muilwijk 
en de zang wordt verzorgd door een 
gelegenheidskoor. Wilt u meezingen, dan is dit 
ook mogelijk. De repetitie is op woensdag 18 
december om 10 uur ‘s morgens. 

Na afloop van de viering wordt er een glas 
glühwein geserveerd om het jaar feestelijk met 
elkaar af te sluiten. Van harte welkom! 

Zondag 5 januari, Openbaring van de Heer  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v.  

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

Epiphanie oftewel Driekoningen 
Omdat alle koren nog in vakantiestemming zijn 
zingt op deze eerste zondag van het nieuwe jaar 
altijd een gelegenheidskoor. Iedereen die een 
beetje kan zingen en dit graag eens in een koor 
wil ervaren, geven we nu de gelegenheid. Ook 
kinderen zijn zeer welkom. 

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

Nardie Breteler, dirigente 
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zondag 12 januari, Doop van de Heer 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

koor 
voorganger: Pater Kees Vlaming 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Project Marc van der Post 

zondag 19 januari, 2de zondag door het jaar  
10.00 uur: Eenheidszondag Brinkstraatkerk 

m.m.v. In Between 
voorgangers: pastor Hans Lucassen, Roos van 

Doorn, Anne Verbaan, Loeki van der 
Laan 

zondag 26 januari, 3de zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Tree of Life 

Bloemetje van Arsis 

zondag 2 februari, 4de zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom 

zondag 9 februari, 5de zondag door het jaar 
(eventueel voorstellen Eerste Communicanten) 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: pastor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA/straatkinderen Bolivia 

zondag 16 februari, 6de zondag door het jaar 
10.30 uur: Laudenviering met Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 23 februari, 7de zondag door het jaar, 
Diaconiezondag 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Zonnebloem 

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. 

Mededelingen 
Overleden 
-  op 4 november 2019 is overleden Wilhelmus 

Theodorus, Wim, Elberse Molenkamp 13, 
Bennekom. In de leeftijd van 84 jaar. 

Verhuisd 
- per 1 december 2019 is verhuisd Mevr. J.C. de 

Baar, Edeseweg 83a, Bennekom naar elders. 
- per 4 november 2019 is verhuisd de fam. Klein 

Woolthuis-Smits van Eikenlaan 14 naar Prins 
Hendrikweg 1A, 6721AD Bennekom. Mevr. M.J., 
Koos, Smits-de Baar blijft op boven genoemd 
adres wonen. 

Eerste Communie 
Op zondag 24 mei 2020 is het weer zover: dan 
mogen kinderen vanaf groep 4 van de basisschool 
hun Eerste Communie gaan doen. We hopen ook dit 
jaar weer voldoende aanmeldingen te krijgen, zodat 
we begin januari 2020 kunnen starten met het 
voorbereidingstraject. Mocht u geen persoonlijke 
uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u uw zoon 
of dochter aanmelden bij Christianne Marcelis-van 
Acker (marcelis.vanacker@hetnet.nl of 0318 418 
347). 

Arsis zoekt leden…. en een pianist(e) 
Arsis is één van onze lokale koren. Het zingt 
voornamelijk tijdens vieringen (ongeveer 1 keer per 
maand), en daarnaast zingt het regelmatig voor 
bejaarden en hulpbehoevenden te Opella 
Bennekom. Onder andere tijdens Kerst en dat 
wordt zeer op prijs gesteld. Het repertoire is 
voornamelijk Nederlandstalig, hoewel de Engelse 
taal niet wordt vermeden. Het is gebaseerd op 
jongerenkoor repertoire, maar ook stukken van 
Oosterhuis, moderne en klassieke kerst en 
paasnummers, en – sinds kort – stukken van de 
beroemde componist John Rutter. 

Arsis kan nog heel goed leden gebruiken. We 
repeteren iedere woensdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in onze kerk. Uiteraard mag je ons altijd 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:marcelis.vanacker@hetnet.nl
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bezoeken tijdens een van de repetitieavonden. 
Voor meer info, bezoek onze website: 
www.arsisbennekom.nl of neem contact op met de 
voorzitter Peter Wijngaard, 0318 417 670, 
info@arsisbennekom.nl. 

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

Een welkomstgebaar 
Misschien is het u opgevallen: sinds september 
wordt u bij binnenkomst in de kerk welkom geheten 
en krijgt u een liturgieboekje aangereikt. Wij willen 
hiermee uitstralen dat iedereen welkom is bij onze 
vieringen. We krijgen veel positieve reacties op dit 
gebaar! 

Omdat de pastoraatsgroep maar uit 5 personen 
bestaat en wij ook andere taken hebben, krijgen wij 
vaak hulp van aanwezigen in de kerk. Als u eens in 
de kerk komt en er staat niemand, mogen we dan 
ook op u een beroep doen om spontaan boekjes te 
gaan uitdelen? Van harte aanbevolen! 

MVR-pastoraatsgroep: 
Gilles Ampt, Pieter Boers, Hermine Wilmink, 

José van der Meulen en Rita van Doesem 

Jaarthema-project in Bennekom 
‘Kent u dat liedje van Donald Jones over dat doosje? 
Over ‘bewaren?’ In het kader van het Jaarthema 
‘speuren naar God – sporen van God’ zijn wij op 
zoek naar u. Het gaat over die ene, bijzondere 
ervaring of lieve herinnering. Of, over het verhaal 
van die ene persoon die heel belangrijk voor u was. 

Als we nu praten over het geloof: Wat vindt u 
dierbaar in uw geloof? Zo dierbaar, dat u het wilt 
bewaren. Zo dierbaar dat u het ‘het liefste in een 
doosje zou willen doen’. Wat zou u nu in een 
dergelijk doosje doen? Wat heeft een speciaal 
plaatsje in uw hart? Eigenlijk wilt u dan ook over die 
inspiratiebron vertellen en het laten zien. En dáár 
zijn we nu naar op zoek. 

Voor dit speciale project ‘speuren naar sporen’ 
zoeken we parochianen uit Bennekom die samen, 
o.l.v. pastor Hans Lucassen, in gesprek willen gaan. 
Wanneer? Donderdagmiddag 23 januari 14.00-
16.00 uur. 

Doet u mee? Neem uw inspiratiebron mee! 
Werkgroep Jaarthema 

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

zondag 5 januari, 
aansluitend op de viering in onze kerk 

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

Kort verslag MVR locatieraad 
Advent is begonnen en we bereiden ons langzamer-
hand voor op de kersttijd. Nu zijn de dagen nog 
donker, maar een mooie tijd komt eraan. Een Licht 
is geboren. Een tijd dat we even bij kunnen komen 
van alle gebeurtenissen, een stukje bezinning over 
wat geweest is en wat nog komen gaat. Zoals: 

1. De voorbereiding voor de bouw van de 
uitbreiding van de parochiezaal loopt voor-
spoedig. Het formele bestek, de plattegronden, 
de eerste kostenraming, het is allemaal gereed 
en zal binnenkort naar de gemeente worden 
gestuurd voor de benodigde vergunningen. 
Offertes worden dan aangevraagd bij minstens 
drie aannemers. Ook zijn we al bezig met een 
asbestverklaring – dat moet nu eenmaal voordat 
een stukje muur wordt gesloopt – en de voor-
bereidingen voor het verplaatsen en aanpassen 
van stroom- en watervoorziening (zit nu nog 
allemaal in de pastorie, en dient daar van losge-
koppeld te worden). In het volgende NieuwSBlad 
zullen we een plattegrond laten zien, dan heeft u 
een beetje een idee hoe het er allemaal uit gaat 
zien. 

2. Er zijn diverse gesprekken geweest met de 
gemeente Ede met betrekking tot de Doorfiets-
route Ede-Wageningen (voorheen de Snelfiets-
route genoemd). Deze Doorfietsroute vereist 
aanpassingen aan de rotonde bij onze kerk; deze 
wordt namelijk vergroot. Dit heeft tot gevolg dat 
een deel van ons kerkplein wordt onteigend om 
ruimte te maken voor deze vergrote rotonde. De 
gemeente zal zorgen voor aanpassing van ons 
plein waarbij met name de HWA functie blijft 
gehandhaafd. 

3. Het is u misschien wel opgevallen, maar onze 
kerktoren was vanaf 25 november in oranje licht 
gehuld. Dit was vanwege de internationale actie 
“Orange the World”, een actie om geweld tegen 
vrouwen en jonge meisjes tegen te gaan. 
Wereldwijd zijn er gebouwen in oranje licht 

http://www.arsisbennekom.nl/
mailto:info@arsisbennekom.nl
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gezet, 16 dagen lang (de '16 Days of Action 
against Violence'). Onze kerk deed daar als enige 
kerk (of zelfs als enig gebouw) in Bennekom aan 
mee. Geweld tegen meisjes en vrouwen vindt 
helaas nog veel plaats, zelfs in ons eigen dorp. 
Het is dus belangrijk om aandacht te geven aan 
geweld bij vrouwen en meisjes over de hele 
wereld in het algemeen en Bennekom in het 
bijzonder. 

4. Op 25 december vindt er in de Bennekomse 
kerken de Kerstinloop plaats, een moment van 
zorg voor onze – hulpbehoevende – medemens. 
Wij als MVR doen daar ook aan mee, en onze 
kerk is geopend van 14.30 tot 16.30. Een mooi 
moment om onze fraaie kerststal te 
bewonderen. 

5. Op 21 december vindt er de Bennekomse 
Kerstwandeling plaats. Deze wordt georgani-
seerd door het OBK. Inwoners van Bennekom 
kunnen vanaf de startlocatie, de muziektent op 
het Van Slotenplein, 6 verschillende scenes zien 
uit het kerstverhaal. De wandeling eindigt in het 
OBK Muziekcentrum aan de Kierkamperweg. 
Wat kunnen de wandelaars verwachten: (1) een 
Romeinse heraut, (2) engelen, (3) herders, (4) 
wijzen/koningen, (5) herbergier en (6) de stal 
met Jozef en Maria en kindje Jezus. In onze kerk 
zullen de Wijzen/Koningen zichtbaar zijn, met 
muziek. Een mooi moment om onze kerk open 
te stellen voor de Bennekomse bevolking. 

6. De voorbereidingen voor de Kerkbalans 2020 
worden binnenkort gestart. We willen niet alleen 
een zakelijk begeleidende brief gericht op het 
openhouden van kerk als gebouw maar ons ook 
richten op de instandhouding van de geloofs-
gemeenschap. Wij als Bennekom hebben goede 
ervaring met de weer ingestelde lopers dit jaar 
en willen dat weer vervolgen in 2020. 

7. Binnenkort starten we met een kleine 
“denktank” of “brainstormgroep” die na gaat 
denken over onze rol als geloofsgemeenschap, 
voor ons zelf en naar andere geloofsgemeen-
schappen toe. Nu Bennekom als één van de vier 
kerken blijft bestaan zullen we open-deur blijven 
en moeten zijn naar de andere gemeenschappen 
(zonder eigen kerk). Ook zullen we zien dat er 
meer begrafenissen en trouwerijen zullen zijn in 
onze kerk. Daar dienen we op voorbereid te zijn. 

De MVR locatieraad 
 

 

 

Zullen wij dan 
jij en ik 

met een hart van goud 
in het flakkerend licht 
naar de mensen gaan. 

En telkens beschroomd 
op de drempel staan, 

de mirre van hoop, 
de wierook van eerbied 

voorzichtig in onze handen. 

Om als een kind dat nog droomt 
van een wereld die goed is, 

even een glimp te zien 
van God zelf 

die ons aankijkt 
in het gelaat van de ander. 

De Locatieraad en Pastoraatsgroep wensen U: 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 

 

Hoe laat de Nederlander zich inspireren 
door religie? 
Veel Nederlanders laten zich tegenwoordig 
inspireren door meer dan één religie. Religie-
wetenschapper Joantine Berghuijs bestudeerde dit 
onderwerp de afgelopen jaren aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam in samenwerking met de 
hoogleraren Manuela Kalsky (theoloog) en André 
van der Braak (filosoof en zenleraar). Om hoeveel 
‘meervoudig religieuze’ mensen gaat het eigenlijk in 
Nederland? Welke religies worden gecombineerd? 
Hoe komen mensen ertoe om uit verschillende 
religies te putten en welke betekenis hebben die 
religies in hun leven? Hoe zit het met religieuze 
trouw? Wat is de relatie tussen meervoudige 
religiositeit en de afname van kerklidmaatschap? 

Deze onderwerpen zullen onder andere aan de orde 
komen tijdens de bezinningsavond die gehouden 
wordt op: 

Dinsdag 14 januari a.s. om 20:00 uur 
in de RK Kerk te Bennekom. 

Joantine Berghuijs geeft dan een lezing waarin 
bovenstaande vragen aan de orde komen. 

Joantine werkte aanvankelijk op het gebied van de 
milieuwetenschappen. Vervolgens studeerde zij 
religiewetenschap en promoveerde in 2014 op het 
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proefschrift New spirituality and social engagement 
(Nieuwe spiritualiteit en sociale betrokkenheid). Tot 
voor kort was zij onderzoeker op het gebied van 
hedendaagse religie en nieuwe vormen van 
spiritualiteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 
2016 schreef zij samen met Ton Bernts de vijfde 
editie in de boekenreeks God in Nederland. Eind 
vorig jaar verscheen van haar hand het boek 
Meervoudig religieus: Spirituele openheid en 
creativiteit onder Nederlanders (Amsterdam 
University Press).  

U bent vanaf 19:30 uur welkom met koffie of thee. 
De toegang is vrij. 

Elia in een nieuw licht 
Moderne kunst en verhalen over Elia 

cursus 2019-2020 

 

Marc Chagall, Elija, 1981, Fenster zu Sankt Stephan, Mainz 

De verhalen over de profeet Elia fascineren door 
hun onwaarschijnlijkheid: een raaf voedt Elia in een 
droge beek, de meelpot en oliekruik van de 
weduwe raken niet leeg, een dood kind wordt tot 
leven gewekt, koning en koningin staan lijnrecht 
tegenover de profeet, de profeet triomfeert over de 
tegenstanders en zit vervolgens vol vertwijfeling in 
de woestijn, Elia ontmoet zelfs de Eeuwige... In de 
sprookjesachtige verhalen schuilen diepere lagen, 
op persoonlijk, gelovig en maatschappelijk vlak. 
Vooral religieuze en sociale kritiek vallen op. Het 
oude lied van macht en tegenkracht klinkt 
herkenbaar in onze oren. De verhalen van Elia 
vragen om uitdieping en meditatie, ze leveren 
tegelijkertijd uitdagende gespreksstof. 

Vooraf aan de tekstlezing kijken we naar heden-
daagse kunst, die eigen zeggingskracht heeft. De 
kunstwerken zijn associatief gekozen bij de Elia-
verhalen. Vanuit het kijken naar en gesprek over 
het kunstwerk, is het spannend om te zien hoe de 
kunst zich verhoudt tot de tekst. 

Als kijker, lezer, leerling ben je altijd ook zelf in het 
geding. De werkwijze is zowel informatief als 
interactief. Na elke bijeenkomst ontvangen de 
deelnemers digitaal informatie bij kunstwerk en de 
verhalen van Elia. 
Je hoeft niet thuis te zijn in de Bijbelse verhalen of 
moderne kunst, belangrijk is een open geest, om je 
te verdiepen en te laten verrassen. 

Ben Piepers 
Praktische gegevens 
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen 
kloosterdag, maar bevat de cursus zeven 
bijeenkomsten van telkens tweeëneenhalf uur. 

Bennekom, Parochiezaal Maria Virgo Regina, 
Heelsumseweg 3. Dinsdagmorgen 9.30-12.00 uur: 

 serie 1: 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3, 17 en 
31 maart 2020; 

 serie 2: 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 10 en 
24 maart en 7 april 2020 

Wageningen, In Jozefschool, Dolderstraat 58, 
Wageningen; uitzondering: 18 februari zijn we in 
parochiezaal Bennekom, Heelsumseweg 3 
Dinsdagavond 19.30-22.00 uur: 7 en 21 januari, 4 en 
18 februari, 3, 24 en 31 maart 2020 

Kosten: € 35 voor zeven avonden 

Aanmelden vóór 17 december 2019 bij: Inge Engels 
(Wageningen én Bennekom) inge-engels@live.nl; 
a.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, mailadres 
en telefoonnummer, én aangeven in welke plaats u 
wilt deelnemen; bovendien in Bennekom ook uw 
voorkeur voor serie 1 of 2. We mikken op groepen 
van ca. 15 deelnemers, bij grote verschillen kan er 
enige verschuiving nodig zijn. Zo nodig wordt er 
contact met u opgenomen. 

Klokken luiden als oproep tot vrede 
Misschien is het u opgevallen, maar misschien ook 
niet: op vrijdag 4 oktober, de feestdag van 
Franciscus, heeft onze Maria Virgo Regina kerk in 
Bennekom meegedaan met een landelijke actie 
waartoe werd opgeroepen door de Franciscanen. 
De klokken van onze kerk hebben om 14:00 uur 
geluid, als een oproep tot vrede, verzoening en 
verbroedering. 

mailto:inge-engels@live.nl
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De actie, FranciscanCall4Peace, herdacht op de 
feestdag van de Heilige Franciscus van Assisi een 
bijzondere ontmoeting van 800 jaar geleden. In 
september 1219, midden in de kruistochten, trok 
Franciscus vanuit het kruisvaarderskamp in 
Damiette ongewapend de sultan van Egypte 
tegemoet. Hij wilde met hem spreken! Door 
Franciscus gastvrij te ontvangen doorbrak moslim-
sultan Malek Al-Kamil het heersende vijandsbeeld. 
Te midden van het oorlogsgeweld kwam het tot een 
vredevolle ontmoeting tussen beide mannen! 

Ook in onze tijd is er grote behoefte aan bruggen-
bouwers, aan mensen die elkaar de hand reiken. 
Om deze boodschap onder de aandacht te brengen, 
hebben wij de klokken laten luiden, maar ook een 
stukje in het Bennekoms Nieuwsblad laten plaatsen. 
In heel het land en in België hebben op vrijdag 4 
oktober om 14.00 uur de klokken geluid! Deze actie 
krijgt waarschijnlijk volgend jaar een vervolg. 

Maaltijd van het Heilig Boontje 
Het duurt nog even maar op 2 februari is er weer 
een maaltijd van het Heilig Boontje. Dan is het geen 
5e zondag maar we vonden het dan wel weer tijd 
worden om samen te eten. Wat we precies  gaan 
eten weten we nog niet maar we serveren u een 
heerlijke voedzame maaltijd. Op 2 februari is er 
‘s morgens gewoon een viering in onze kerk dus is 
er voorafgaand aan de maaltijd geen bezinnings-
bijeenkomst. 

U kunt bij de maaltijd aanschuiven voor € 7,50 p.p. 
en voor kinderen € 5. Consumptie kost €1. De 
maaltijd begint om 17 uur. Opgaven en eventuele 
dieetwensen graag vóór 29 januari bij 
hermine@planet.nl. Bent u niet zo mobiel, laat het 
ons weten, dan proberen wij vervoer te regelen. We 
zien u graag bij ons aan tafel. 

Heilig Boontje zoekt koks!! 
We zijn op zoek naar mensen die onze gezellige 
kookgroep het Heilig Boontje willen versterken. 
I.v.m. verhuizingen missen wij straks 2 koks. We 
blijven dan nog met 4 mensen over om te koken 
en dat is te weinig om de groep zoals we nu 
doen draaiende te houden. 

We koken 4 à 5 keer per jaar voor een groep 
parochianen van gemiddeld 30 mensen. Meestal 
is dit de 5e zondag wanneer er geen viering in 
onze kerk is. Zo kunnen we elkaar toch die 
zondag tijdens de maaltijd ontmoeten. Dus houd 
u van koken en mensen dan bent u van harte 
uitgenodigd om een keer mee te koken. Voor 

verdere informatie kunt u contact opnemen met 
Hermine Wilmink: hermine@planet.nl. 

TERUGBLIK INSPIRATIEAVONDEN  

Chagall en de boodschap vanMozes 
Op 5 november jl. was in onze kerk de eerste van 
twee inspiratie-avonden over de kunstenaar Chagall 
en over Mozes. De avond was georganiseerd door 
een klein comité om de aandacht te vestigen op de 
Chagall-litho’s in onze kerk. Op de avond droegen 
verschillende mensen hun steentje bij, waaronder 
een toneel-trio en onze bekende Ben Piepers. Het 
maakte de avond tot een erg boeiend en gezellig 
samenzijn. Op dinsdag 19 november is er een 
tweede kans om meer te weten te komen over 
Chagall en zijn werken. 
Programma 
Na het openingswoord van Leo van Broekhoven was 
er eerst een kort toneelstuk van een drietal spelers; 
het stuk was bedacht door Machteld Vos de Wael. 
Vervolgens was er een kort muzikaal intermezzo: 
Maria Trinn speelde – op cello – El cant dels ocells 
(ofwel: zang van de vogels). Daarna nam Ben 
Piepers op de hem vertrouwde wijze het woord. 
Losjes sprak hij over Chagall, zijn leven en werken. 
Geregeld gaf hij, alvorens over een kunstwerk van 
wal te steken, het publiek de kans eerst zelf een 
oordeel te vellen/interpretatie te verkrijgen. Dat 
laatste was geheel in lijn van Chagall zelf. Ook 
Chagall liet het interpreteren van zijn kunstwerken 
liever over aan de toeschouwers. 
Reislustige Chagall 
Chagall is geboren – in een Chassidisch Joods nest – 
in het jaar 1885; zijn geboorteland was (wat we 
tegenwoordig noemen) Wit-Rusland. Al vroeg ging 
hij om zijn kunstzinnige ambities uit te bouwen naar 
kunstopleidingen. In 1910 verhuisde de Joodse 
Chagall naar Parijs. Later volgen de vele 
wereldwijde omzwervingen. Onder meer als gevolg 
van wereldoorlogen. 
Mozes 
Wat vaak in zijn werken terugkomt is het verhaal uit 
het Oude Testament over Mozes die de Tien 
Geboden ontvangt van God/Jahweh/De Eeuwige. 
Ben liet verschillende kunstwerken zien waarop 
telkens Mozes te zien is, met daarbij op een of 
andere wijze geschilderd: de ontvangst van de 
stenen tafelen met de Tien Geboden. Schilder 
Chagall heeft op voor hem kenmerkende manier 
uitdrukking gegeven (met kleur, details, …) aan deze 
ontvangst. 

mailto:hermine@planet.nl
mailto:hermine@planet.nl
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Van gebod naar aanbod 
Bijzonder was de “gedachtesprong” die Ben 
maakte. Hij gaf aan dat de geboden niet gelezen 
moeten worden als verboden en geboden, maar 
meer als leidraad die je mag volgen. De aangeboden 
leidraad volgend, zul je – aldus Ben – op een 
gegeven moment de heilzaamheid ervan merken. 
Zo gaf hij aan dat de gehoorzaamheid richting 
ouders niet gelezen hoeft te worden als heel volg-
zaam moeten doen wat je ouders zeggen. Wel is het 
van belang te luisteren naar wat je ouders vertellen; 
ofwel: Je moet wel je oren gebruiken. Vervolgens is 
het aan jouzelf, als vrij individu, om te bepalen wat 
je met hetgeen je gehoord hebt, gaat doen. 
Intermenselijke relaties 
Tussen mensen bestaan allerlei relaties en vormen 
van relaties. Net als in de Tien Geboden wordt 
aangereikt, is het – en daar was Chagall van 
overtuigd – van groot belang niet het eigen belang 
de boventoon te laten voeren en ook niet geweld. 
Nee, juist vrede zou de boventoon moeten voeren. 
In het korte toneelspel kwam ook dit thema 
duidelijk en pijnlijk naar voren. In de context van de 
Spaanse burgeroorlog ruziën een man en vrouw om 
hun gelijk. Het gaat telkens om oorlog, strijd, 
veiligheid, eigen positie en wederzijdse verwijten. 
Het stel wil streven naar elkaars geluk, maar door 
de oorlog raken zij helaas verminkt. 

Arno Bruin 

Boodschappers van God 

Op dinsdag 19 november was er de tweede 
inspiratieavond over Marc Chagall en Mozes, in de 
Maria Virgo Regina Kerk te Bennekom. De vier 
litho’s van Chagall die achter in de kerk hangen, 
daar een permanente plek hebben en geschonken 
zijn door Pieter Zuidema, vormden de aanleiding 
voor de inspiratieavonden. De kerk zat opnieuw 
goed vol! 

De avond begon met een toneelspel over “De 
vuurwerkbom”, geschreven en geregisseerd door 
Machteld Vos de Wael. Het ging over Mike 
(uitstekend gespeeld door Matthijs Beerepoot), die 
vertelde over de vuurwerkbom die hij per ongeluk 
uit de handen van zijn vriend Joep had geslagen. De 
vuurwerkbom kwam in de gracht terecht en ging 
daardoor niet af. Een groot ongeluk werd zo 
voorkomen! Mike werd zo een held en dat vonden 
zijn vrienden niet leuk. Na een worsteling met 
zichzelf vond Mike toch dat hij goed gehandeld had 
en hij spoorde zijn vrienden aan om geen bom meer 
te maken. 

Vervolgens speelden Conny van den Broek en 
Martine van Egdom de ‘Suite Modale’ van Ernest 
Bloch. 

Daarna nam Pieter Zuidema het woord. Hij begon 
met Mozes. Mozes werd geroepen om het volk uit 
Egypte te leiden. Hij dacht veel na. Bijvoorbeeld 
over de vraag tijdens de uittocht: “Hoe krijg ik het 
volk in het gareel?” Daarmee werd er verbinding 
gelegd met het toneelspel. 

Mozes ontving de boodschap als “10 wetten van 
God”. Of was het zo dat ze Mozes ingegeven waren 
en dat hij ze opgeschreven had? De wetten, die de 
boodschap vormden, waren bestemd voor het volk. 
Dat was een zootje ongeregeld. De boodschap 
moest hen inspireren tot een beter leven. 

Marc Chagall had zwaar geleden in de oorlog. Hij 
had de behoefte om boodschapper te worden van 
de wereldvrede. Hij ging eenzelfde proces door als 
Mozes. De boodschap staat centraal en de kunst 
komt op de tweede plaats. Dit komt tot uiting in de 
fase van Chagall’s leven na 1952. Mozes was Chagall 
geworden en Chagall was Mozes geworden. 

Als laatste las Pieter Zuidema de laatste regels voor 
van het gedicht ‘Voor de gemartelde kunstenaars’ 
van Marc Chagall: 

Nu ik hier zo sta 
Daalt uit de diepte van mijn schilderijen 
David af, met de harp 
Hij wil me helpen huilen 
Helpen wat psalmen te zingen 
En na hem is het Mozes die zegt 
Wees niet meer bevreesd 
Hij beveelt jullie rustig te blijven 
Totdat hij de nieuwe Tafelen beitelt 
Voor een nieuwe wereld 

Het laatste vonkje vervaagt 
Het laatste lichaam is verdwenen 
De stilte valt 
Als vóór een nieuwe zondvloed 
Ik sta op, ik neem afscheid van jullie 
Ik loop naar de nieuwe Tempel 
En daarginds steek ik een kaars aan 
Voor jullie schilderij. 

Hans Wilmink 

Dank 
Op 5 en 19 november zijn er inspiratie-avonden 
Chagall en Mozes geweest. Deze avonden waren 
een groot succes en dat is vooral ook te danken aan 
de velen, die hebben bijgedragen aan deze 
avonden. Het in orde brengen van de kerk, de 
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koffie, de hapjes en drankjes, alles liep op rolletjes. 
Ik denk ook aan de parochianen, die meededen aan 
het toneelstuk “De vuurwerkbom”: klasse! Ook 
techniek van geluid en licht en verzorging van de 
publiciteit waren in goede handen. Ik wil namens de 
organisatie iedereen bedanken. Het bewijst maar 
weer eens wat een fijne en bijzondere 
gemeenschap wij zijn.  Leo van Broekhoven 

‘In welk huis voel jij je thuis?’ 
Dit was het thema van het driejaarlijkse project 
over religie, dat na de herfstvakantie op de St. 
Alexanderschool werd gehouden. De onderbouw 
kreeg een rondleiding in onze eigen MVR-kerk, de 
middenbouw bezocht de protestantse Brinkstraat-
kerk en de bovenbouw bezocht de Turkse moskee 
in Ede én de synagoge in Arnhem. Allemaal zeer 
bijzondere bezoekjes; wat vooral opviel was het 
aantal vragen dat bij de kinderen opkwam! 

 

Het project werd op 10 november afgesloten met 
een gezinsviering in onze kerk, waar heel veel 
kinderen, ouders en leerkrachten aanwezig waren. 
De kerk was prachtig versierd met werkstukken die 
de leerlingen hadden gemaakt en er werd 
enthousiast verteld over de bezoekjes aan de 
Godshuizen. Duidelijk werd dat de kinderen veel 
hebben geleerd van dit project! De leden van de 
werkgroep Identiteit ontstaken de kaarsen op de 
grote zevenarmige kandelaar en Hans Lucassen en 
het kinderkoor Eigenwijs maakten er samen met 
alle aanwezigen een feestelijke viering van, zodat 
iedereen zich welkom voelde in dit huis!  

Na afloop werden er traditiegetrouw bolletjes 
gepoot in de bloembak in het portaal van de kerk.  

Werkgroep Identiteit St. Alexanderschool 

Sint-Maarten zoekt nieuwe leden 
Heeft u afgelopen maandag 11 november ook zo 
genoten van de mooie Sint-Maarten lampionnen 
optocht? In groten getale mocht wij jullie kinderen 
en hun ouders of begeleiders weer hartelijk welkom 
heten. Elk kind voorzien van een mooie verlichte 
lantaarn, op school gemaakt of lekker thuis 
geknutseld. Langs een rij van waxine lichtjes en 
uitgesneden pompoenen verzamelden zich zo’n 300 
personen in de sfeervol verlichte kerk. Na het 
oefenen van de Sint Maarten liedjes liepen we in 
een lange stoet achter Sint-Maarten op zijn paard 
aan, vergezeld door riddertjes, de bedelaar en 
engeltjes. Al die originele verlichte lampionnetjes 
waren een prachtig gezicht. Aangekomen op het 
veld aan het Papenpad zagen we de toren van 
Amiens nagebouwd op het veld, omringd door een 
kring van vuurkorven. Alle kindjes verzamelden zich 
in een wijde kring om de vuurkorven heen zodat zij 
goed zicht hadden op het toneelstuk in het midden. 
Riddertjes speelden samen met Sint-Maarten het 
verhaal na. De engeltjes speelden met verve hun rol 
en verlichtten de toren van Amiens mooi bij met 
hun grote lantaarn. De Bedelaar zat lekker warm bij 
de poort met een deel van de mantel van Sint-
Maarten. Als afsluiting werden er pannenkoeken 
uitgedeeld in de vorm van de mantel van Sint-
Maarten welke gedeeld werd met een vriendje of 
vriendinnetje.  

 

Elk jaar horen we weer wat voor een geweldig 
Bennekoms evenement de Sint-Maarten lampion-
optocht toch is en elk jaar organiseren we dat weer 
met groot plezier. De organisatie bestaat uit een 
club van 9 enthousiastelingen waarvan sommigen 
het al 10-15 jaar organiseren met heel veel plezier. 
Daarnaast staat er elk jaar een grote groep 
vrijwilligers klaar om te helpen op de avond zelf. 
Enkele leden van de organisatie zouden graag het 
stokje overdragen. Je bent er ongeveer 2 tot 3 
vergaderavonden aan kwijt. En natuurlijk de 11 
november zelf. Het zou ook heel fijn zijn als ouders 
van de diverse scholen in Bennekom vertegen-
woordigd zouden zijn in de organisatie. Heb je 
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interesse laat het ons weten. Schiet ons persoonlijk 
aan of schrijf een mail naar ons: 
E-mail.adres: SintMaartenBennekom@gmail.com 
Organisatie: Jet de Nijs, Bernardine Kleij, Marieke 
Kok-Willemsen, Elke Braakman, Miranda 
Meeuwsen, Berna Lijnkamp , Anouk de Tinnemeier, 
Angelique Zandstra en Irene Hofstad. 

Bezinningsbijeenkomst Eerste Advent 
Omdat de Eerste Adventszondag dit jaar door het 
Bisdom was aangewezen als openingszondag van 
‘Het Jaar van de Eucharistie’, was er ’s morgens een 
Eucharistieviering in Wageningen. ’s Middags was er 
in onze kerk een bezinningsbijeenkomst, vooraf-
gaand aan de maaltijd van het Heilig Boontje. 

Bijeengekomen met zo’n 40 mensen zaten we in 
een halve kring op het liturgisch centrum, om 
samen te zingen, te bidden en te luisteren naar 
teksten en muziek. 

Na het bekende lied ‘Al wie dolend in het donker’, 
werd het licht van de Eerste Adventskaars 
ontstoken voor ‘alle mensen die vol verwachting 
zijn, dat zij gehoord worden en gezien zoals ze 
werkelijk zijn’. Gilles Ampt droeg een prachtige 
tekst voor bij de Eerste Advent: 

Vandaag is een oproep om uit te kijken naar de 
Mensenzoon. Hij geeft aan het leven een nieuw 
perspectief. Hij maakt mensen en dingen doorzichtig 
naar God. Uitkijken naar de Mensenzoon is zoiets 
als je plaats leren zien in het verhaal van God en de 
mensen. Het is intens genieten van de goede 
momenten van je leven en weten, dat heel veel je 
gegeven wordt. Het is ook het lijden van 
mensenkinderen niet uit het oog verliezen en het 
verhelpen. Uitkijken naar de Mensenzoon is niet 
passief afwachten, maar daadwerkelijk ruimte voor 
Hem scheppen. Het is weten dat ons leven een 
goddelijk perspectief heeft, helemaal gericht op de 
toekomst van mens en wereld. 

Er was alle gelegenheid om over deze tekst te 
mediteren, eerst in stilte, daarna begeleid door 
muziek op piano en cello (van Marijke Harmsen en 
Viviane Ampt). De viering werd afgesloten met een 
gezamenlijk gebed en het zingen van het lied ‘Ik kan 
niet om u heen’. De adventstijd is begonnen! 

Rita van Doesum-Karsten 

Maaltijd van het Heilig Boontje 
De maaltijd van het Heilig Boontje werd geopend 
door Riet Kroes met woorden van blijdschap omdat 
er zoveel belangstelling was voor de bezinnings-
bijeenkomst vooraf. Niet alleen van hen die zich 
opgegeven hadden voor het eten, maar ook van 

veel anderen. Zij bedankte Marijke Harmsen en 
Viviane Ampt voor hun prachtige piano- en cello-
muziek en Gilles Ampt voor het voorgaan. Op het 
menu stond een waardige herfstmaaltijd. Begonnen 
werd met een selderie- of paprika-tomatensoep. De 
hoofdschotel was een stamppot van spruitjes, 
bieten of van zoete aardappel met spinazie en een 
gebraden worst en gehaktbal. Tot slot stond cheese 
cake en queen of the pudding als dessert op het 
menu. Alle stoelen waren bezet en er hing een heel 
fijne sfeer. Er werd flink gegeten, wellicht veel meer 
dan gewoonlijk. Was dat omdat het zo lekker was of 
omdat je gezellig bijeenzit, wat ook kan aanzetten 
tot goed eten? Misschien wel beide. Na afloop was 
er nog koffie met wat zoetigheden. Het was weer 
een fantastische maaltijd! 

Bijeenkomst Seniorenpastoraat 
Op dinsdag 22 oktober werden alle 80-jarigen en 
ouder vanaf 10.15 uur in een verwarmde kerk met 
een kopje koffie of thee ontvangen. Deze 
halfjaarlijkse ontmoeting is altijd weer fijn om mee 
te maken. Marjan Bolscher verwelkomde alle 
senioren en in het bijzonder mevr. Anneke Wasser 
en dhr Henk Brumen. N.a.v. de tentoonstelling “100 
jaar Toorop” in de Bernulphuskerk in Oosterbeek 
heeft mevr. Anneke Wasser gehoor gegeven aan 
onze wens om ons via een presentatie te vertellen 
over de 14 staties, die de lijdensweg van Jezus 
Christus in beeld brengen. 

Jan Toorop kwam vanuit Indië naar Nederland, 
trouwde met de Ierse vrouw Annie Hall. Zij kregen 2 
kinderen, het eerste dochtertje stierf jong, de 
tweede dochter was Charley Toorop. Vanaf de 
periode dat hij katholiek is geworden kreeg hij veel 
opdrachten van de paters Jezuïeten waardoor hij 
veel opdrachten en daardoor bekendheid kreeg en 
werk van hem in musea en privé terecht kwam. 

Toorop kwam in contact met de vermogende mevr. 
Paulina de Bruijn-van Lede uit Oosterbeek. Zij vroeg 
hem, ter nagedachtenis van haar overleden 
echtgenoot, 14 Kruiswegstaties te vervaardigen 
voor haar kerk in Oosterbeek. Nadat Toorop de 
opdracht had aanvaard werkt hij “met veel 
toewijding” tussen 1916 en 1919 aan de 
kruiswegstaties. Tijdens de 2 jaar dat Toorop aan 
het werk was voerde hij een levendige corres-
pondentie met vrienden, kennissen en o.a. pastoor 
A. Vossenaar; zodoende is er veel bekend over de 
totstandkoming van de staties. Veel kennissen, zijn 
geliefde en Oosterbeekse dorpelingen hebben 
model gestaan en zijn rondom Jezus afgebeeld. Hij 
heeft zichzelf afgebeeld in de 7e statie. Tijdens het 
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schilderen heeft Toorop veel gelogeerd bij de 
pastoor en klaagde hij veel over de vochtige kerk. 

Door de harmonie, kleur en eenvoud zijn het 14 
fraaie kunstwerken geworden. Toorop heeft er 
volgens eigen zeggen “zijn ziel en zaligheid 
ingelegd” en is blij met het resultaat. Uiteindelijk 
werd de kruisweg opgehangen in de kerk, toen nog 
vier omlijstingen die elk drie staties bevatten en 
twee staties in aparte lijsten. Op zondag 18 mei 
1919 vond de inzegening plaats door  de toenmalige 
pastoor J.A.J. ter Heerdt. 

Nadat ieder van ons genoten had van deze 
prachtige presentatie bedankte Marian mevr. 
Anneke Wasser en dhr Henk Brumen met de 
prachtige presentatie. Hierna werden we allen 
uitgenodigd  voor de heerlijke lunch, die al weer 
klaar stond in het zaaltje, klaargemaakt door Guus 
Mosch, Agnes Gielink, Marian Hulsbosch en Ria 
Roelofs. 

Werkgroep Seniorenpastoraat Marian Bolscher, 
Leny Schlepers, Marianne Thie en Brigitte Kaptein 

IETS VOOR U? 

Bedankt 
 Marieke Kok-Willemsen: bedankt voor 

je inzet voor deze vrijwilligersgroep. 
Je hebt de notulen heel wat keren 
gemaakt! Merci! 

 Miranda Meuwissen: bedankt voor je 
jarenlange inzet als vrijwilliger en voorzitter van 
de werkgroep Gezinsviering. Zelfs toen jullie 
kinderen naar de middelbare school gingen, bleef 
je doorgaan! 

Welkom 
 Dianne Somhorst: als wasser van het kerkelijke 

linnen. Schoon, schoner, schoonst!  

 Renate Roetgerink: als versterking voor de 
koffiezetters op zondag en het schoonmaken van 
de zaaltjes. Fijn! 

 Gerda de Vocht: bij de werkgroep senioren-
pastoraat. Zo belangrijk!  

 Egon Hofstad: als nieuwe voorzitter van de 
werkgroep gezinsviering. Altijd creatief! 

Gezocht 
 Gezocht: (meer) koffiezetters. We zijn op zoek 

naar mensen die willen helpen met het 
koffiezetten op de zondag na de vieringen. Wie wil 
ons helpen? 

 Gezocht: helpende hand voor het bijhouden van 
de zaaltjes. We zijn met een groep mensen die 

altijd per tweetal de zaaltjes schoonmaken. Je 
wordt per 2 weken ingeroosterd en bent dan eens 
in de 2 à 3 maanden aan de beurt. Het kost 
ongeveer een tot anderhalf uur per keer. In 
verband met verhuizingen en leeftijd vallen er het 
komende jaar een aantal mensen af. Info: 
mgbolscher@hotmail.com. 

 Gezocht: extra koster voor uitvaarten! U staat er 
vast niet altijd bij stil, maar voor, tijdens en na een 
viering heeft de koster van dienst vele taken. 
Gelukkig hebben wij als geloofsgemeenschap een 
enthousiaste groep kosters, die de vieringen 
onderling verdelen zodat het hen niet te veel 
wordt. Bij uitvaartvieringen ligt dit anders. Voor 
deze vieringen hebben we maar 2 kosters 
beschikbaar, John Veraa en Pieter Boers. Zij 
werken ook nog vaak samen, omdat er bij een 
uitvaartviering meer en andere handelingen 
moeten worden verricht en een uitvaart soms ook 
nog wordt afgesloten op het kerkhof. Er zijn maar 
twee uitvaartkosters, omdat deze overdag 
beschikbaar moet zijn; de andere kosters van de 
kostergroep werken overdag. Ook John en Pieter 
hebben op sommige dagen andere bezigheden en 
zijn dus niet altijd beschikbaar. Vandaar deze 
oproep: Voelt u ervoor om (af en toe) te 
assisteren bij een uitvaart, zodat u langzamer-
hand ingewerkt wordt als uitvaartkoster? Neem 
dan contact op met John Veraa: j.veraa3@ 
gmail.com of Pieter Boers pietboers@upcmail.nl. 

 Gezocht: nieuwe lectoren! Een lector heeft in de 
viering een bijzondere taak. Hij/zij begeleidt en 
assisteert de voorganger, doet vaak de eerste 
lezing en de voorbeden en assisteert soms ook bij 
het uitreiken van de communie. Jarenlang was er 
een vaste groep lectoren, maar nu vertrekken er 
een aantal lectoren en wordt het voor de lectoren 
die blijven lastig om alle vieringen in te vullen. 
Daarom deze oproep: wie wil er lector worden en 
deel gaan uitmaken van deze leuke groep? 
Uiteraard wordt u goed begeleid, voor u echt als 
lector aan de slag gaat. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Marialda Kuin: 
a.kuin80@upcmail.nl. 

 Gezocht: lokale MVR redacteur voor TitusBreed 
en een opmaker voor het NieuwSBlad. De werk-
groep Vrijwilligersbeleid is op zoek naar een lokale 
redacteur voor TitusBreed. De taak van de lokale 
MVR-redacteur van TitusBreed is het verzamelen 
en gereedmaken van geschikte kopij uit de eigen 
geloofsgemeenschap voor TitusBreed. Deze 
redacteur is tevens lid van de redactie van het 
MVR NieuwSBlad. De lokale MVR-redactie zorgt 
voor het opmaken van het “NieuwSBlad voor de 
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katholieken” in Bennekom, dat naast TitusBreed 
wordt verspreid. Voor het MVR NieuwSBlad zijn 
we op zoek naar een opmaker voor het 
NieuwSBlad, die de huidige opmaker zo nodig kan 
vervangen en/of opvolgen. Kopij voor TitusBreed 
en voor het NieuwSBlad komt, vanzelf of na 
gerichte acquisitie, binnen op het redactieadres 
redactie@rkkerkbennekom.nl of kan door de 
redacteur zelf worden ingebracht. Beide functies 

kunnen ook door dezelfde persoon worden 
vervuld. Voor informatie over beide functies kunt 
u contact opnemen met de redactie 
redactie@rkkerkbennekom.nl. 

Werkgroep Vrijwilligersbeleid (Marian Bolscher, Rita 
Karsten, José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 

 

 

 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Maandag 4 november was er een lezing door 

Lodewijk Stuyt over Noord-Korea. Er waren 

ongeveer 52 aanwezigen. We kregen middels foto’s 

en verhalen van de heer Stuyt een kennismaking 

met het land van de immer glimlachende, allang 

overleden maar nog steeds formeel in functie 

zijnde, president Kim II Sung. Er komen maar 

ongeveer 4000 mensen per jaar Noord-Korea 

binnen [westerlingen]. Hij vertelde ons over de vele 

stalinistische en marmeren beelden en dat je voor 

die beelden van de leiders altijd moet buigen. De 

heer Stuyt vertelde ook over de steden en prachtige 

parken die hij bezocht heeft. Helaas heerst er onder 

de bewoners een voedsel schaarste, maar niet voor 

de elite! Daarnaast wordt het land door veel 

stroomstoringen getroffen. Al met al was het een 

avond met verrassende beelden en geluids-

fragmenten over hoe mensen na 70 jaar onder-

drukking leven; dat deed ons ook beseffen hoe blij 

wij mogen zijn dat wij hier zoveel vrijheid genieten. 

Komende gebeurtenissen: 
16 december: Kerstavond in Villa Erica. Een gezellig 
samenzijn voor de KVG leden met warmte en 
aandacht voor elkaar. Binnenkomst vanaf 
18.30 uur. Aanvang 19.00 uur. 

6 januari 2020: Nieuwjaarsmiddag met een lezing/ 
concert over de harp door mevrouw Venekamp. 
Aanvang 14.00 uur, koffie en thee vanaf 13.30 uur 

3 februari: Creatieve middag. Ook dit jaar weer 
gaan we onder leiding van Lia, Toos en Marian iets 
leuks maken. Aanvang 14.00 uur, koffie en thee 
vanaf 13.30 uur. 

Meer informatie over het programma: 
www.kvgbennekom.nl. 

 

Namens het KVG bestuur wens 

ik iedereen gezegende Kerst-

dagen en een gelukkig 2020. 

Inge Wijngaard 

Met ARocha weer aan het werk 
Op zaterdag 14 december gaan we verder met het 
werk op de heide achter het scoutingterrein. We 
verzamelen even verder aan de Oost 
Breukelderweg. Eerst voorbij de bocht die het 
fietspad maakt en dan pas het pad naar rechts in. Er 
blijkt nog heel wat werk op ons te liggen wachten. 
We beginnen weer om 13 uur en gaan dan door tot 
ongeveer 16.00 uur. Dus zijn we heel blij met een 
groot aantal vrijwilligers. Voor gereedschap wordt 
gezorgd. Graag wel van tevoren aanmelden op het 
adres bennekom@arocha.org. Dan zorgen we dat 
de catering in orde is. Namens A Rocha,  
 John Smits en Piet Ribberink 

Muzikale kerstwandeling door 
Bennekom 
Op zaterdag 21 december organiseert muziek-
vereniging OBK een mooie muzikale kerstwandeling 
door Bennekom. De wandeling start om 17:45 in de 
muziektent op het Van Slotenplein. Daar zal een 
Romeinse heraut de wandeling openen. In kleine 
groepjes lopen mensen dan langs 5 scenes uit het 
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kerstverhaal. Ze komen onder andere de engelen, 
de herders en de stal tegen. Bij elke scene staat een 
muzikaal ensemble van OBK Bennekom. De 
wandeling eindigt rond 20:15 in het Muziekcentrum 
aan de Kierkamperweg met een muzikale afsluiting. 

Bent u geen lid van OBK, maar vindt u het wel leuk 
om ons te helpen bij deze Kerstwandeling? We 
zoeken nog mensen die in een scene een rol willen 
spelen of die de doorloop willen regelen. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Hans van Holland, 
hansvanholland@icloud.com. 

Kerstinloop Bennekom 
een warm welkom voor iedereen 

 

Op eerste kerstdag, 25 december, wordt onder 
verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken 
Bennekom een kerstinloop georganiseerd. Groot en 
klein, oud en jong, alleen gaand of met het hele 
gezin, iedereen is van harte welkom om samen 
kerst te vieren. 

Programma 
11:00 uur: Koffie of thee met gebak 
11:00 - 16:30 uur: Gezelschapspelletjes / creatieve 

activiteiten 
12:30 uur: Kerstverhaal 
13:00 uur: Lunch 
14:30 uur: Orgelspel en toelichting organist 
14.30 - 16.30 uur: Bezoek kerststal in RK- Kerk 
16:30 uur: Koud/warm buffet* 

*Voor het warm- en koud buffet graag opgeven vóór 
16 december bij kerstinloop.bennekom@gmail.com. Een 
vrijwillige financiële bijdrage wordt zeer gewaardeerd. 

Er wordt om elf uur feestelijk gestart in de Brink 
met iets te drinken en gebak. U zou behulpzaam 
kunnen zijn door voor deze gelegenheid een taart te 
bakken. Hoe meer gemeenteleden hieraan 
bijdragen, hoe liever. Vorig jaar was er ondanks de 
aanwezigheid van een behoorlijk groot aantal eigen 
gemaakte taarten toch een tekort! Graag roepen 
we u dus op een of meer taarten voor de 

kerstinloop te bakken. En natuurlijk hopen we dat u 
er dan ook op 25 december van komt genieten.  

In alle kerken die zijn aangesloten bij de Raad van 
Kerken liggen voor en na de kerkdienst lijsten klaar 
waarop aangegeven kan worden dat u een (of 
meer) taart(en) wilt bakken en voor hoeveel 
personen deze bestemd is/zijn. Een andere 
mogelijkheid is deze gegevens te mailen naar 
kerstinloop.bennekom@gmail.com of door te bellen 
naar 0318 636 863. 

Op eerste kerstdag zelf is er volop gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten door in gesprek te gaan of deel 
te nemen aan een of meer activiteiten. Er wordt 
een kerstverhaal verteld, er is een orgelconcertje en 
er is ook tijd om met elkaar een gezelschaps-
spelletje te spelen. Behalve een lunch, omstreeks 
13.00u met een broodje en een stukje kerststol, zal 
er aan het einde van de dag, vanaf omstreeks 16u30 
ook een maaltijd geserveerd worden. Voor dit 
gezamenlijke koud/warm buffet is aanmelding 
gewenst vóór 15 december via het hierboven 
vermelde emailadres. Dit is nodig om een tekort te 
voorkomen of om teveel voedsel weg te moeten 
gooien! 

Het hele programma duurt tot 18.00u. ‘Inlopen’ 
betekent dat u kunt komen wanneer het schikt en 
dat u net zo kort of lang kunt blijven als u wilt. De 
deur staat steeds  voor iedereen open (ook voor 
niet-kerkleden); u bent allen van harte welkom. 
‘Meedoen’ is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt 
uiteraard op prijs gesteld. Wanneer vervoer een 
probleem is, kan er gehaald en/of gebracht worden 
(ook te regelen via bovengenoemd emailadres of 
door te bellen). 

Namens de Raad van Kerken Bennekom 
en de pastoraatsgroep MVR, 

Hans Westendorp en Hermine Wilmink 

Volkskerstzang in Bennekom 
De Raad van Kerken organiseert dit jaar de 
Volkskerstzang, met teksten en liederen, op 
22 december om 19.00 uur in de Oude- of Sint 
Alexanderkerk in Bennekom. De Volkskerstzang 
komt in de plaats van de gebruikelijke avonddienst. 
Het thema is dit jaar ‘Verlangen naar vrede’. 

De begeleiding is in handen van Dik Sipma op het 
orgel en van Het Edes Orkest onder leiding van 
Madeleine Boertje. Er zullen bekende en minder 
bekende kerstliederen worden gezongen. Het Edes 
Orkest speelt onder andere ook ‘O douce nuit’ van 
Bruno Chapelat, Dona nobis pacem. Voorafgaand 
aan de Volkskerstzang speelt Dik Sipma ook op het 
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orgel en Het Edes Orkest laat dan ‘En Vintersaga’ 
van Lars-Erik Larsson (1908-1986), en koraal no.1 
New beginning van Bert Appermont horen. 

Het wordt een mooi en sfeervol samenzijn waar een 
ieder die op deze wijze mee wil vieren van harte 
welkom is. 

Kookdominee deelt culinaire passie in 
Bennekom 
Bennekom: Vrijdag 17 januari 2020 wordt 't Laag 
omgetoverd tot een Amish-kookstudio. Vijftien 
kookliefhebbers krijgen onder leiding van kook-
dominee Han Wilmink een workshop. Daarna mag 
een gezelschap van 40 personen aanschuiven voor 
een exclusief vijf-gangenmenu volgens de smaak 
van Amish. 

Vijf-gangen-menu met de smaak van Amish. God 
eren door lekker te eten. ‘Haha, dat klinkt aantrek-
kelijk toch?’, zegt ds. Anne Verbaan, die de kook-
dominee wist te strikken voor een middag en avond 
culinair genieten. ‘Natuurlijk en eenvoudig koken 
met boerenproducten is in Nederland de trend.’ De 
protestantse Amish koken al meer dan twee-
honderd jaar op deze manier. Kookdominee Han 
Wilmink ging bij hen op bezoek en verzamelde hun 
recepten en geschiedenis. Voor zijn boek 'De smaak 
van de Amish' reisde hij af naar de Amerikaanse 
staat Pennsylvania, waar de strenggelovige Amish 
nog leven alsof het 1800 is. Ze koken nog steeds op 
houtvuur, zonder elektrische apparatuur. Han 
Wilmink organiseert al zo’n twintig jaar kook-
workshops in het hele land. Het is zijn bedoeling dat 

de deelnemers na afloop met een schat aan nieuwe 
smaken en ervaringen huiswaarts gaan. 

Smakelijke verhalen tijdens het eten. “Samen 
lekker en bijzonder koken is al een feest”, zegt Han 
Wilmink. ‘En na het koken, aan tafel trakteer ik op 
‘gekruide’ verhalen tijdens het eten. Juist door de 
combinatie van maal èn verhaal onderscheidt zijn 
workshop zich van andere kookworkshops. 
“Achtergronden van tradities, symboliek van de 
maaltijd, anekdotes…  Voedsel vertelt een verhaal.” 
Han combineert een passie voor voedsel met een 
passie voor verhalen. “Het mooie is, dat mensen 
van allerlei afkomst meedoen. Met allerlei verschil-
lende kerkelijke achtergronden maar net zo goed 
mensen die niet veel hebben met de kerk of het 
geloof maar gewoon geïnteresseerd zijn in nieuwe 
recepten en een goed verhaal. Kwaliteit en 
duurzaamheid zijn voor mij belangrijke criteria.” 
Laagdrempeligheid en een gezellige ontspannen 
sfeer, staan voorop.’ 

Datum: Vrijdag  
Tijd: 15.30 uur kookworkshop (maximaal 15 

personen) 
 18.30 uur 5 gangenmenu (maximaal 40 

personen) 
Locatie: 't Laag, Hogeweg 23 te Bennekom 
Aanmelden: voor 7 januari 2020 bij Anne Verbaan - 

van den Heuvel (am@verbania.nl) 
Kosten: € 25 pp (inclusief wijnarrangement & 

inclusief frisdrank) 

 ________________________ FORUM ________________________  

 

Licht straalt heden over ons 
de Heer is geboren – Psalm 98 

Deze psalm wordt met Kerstmis gezongen. Hier 
beneden staat de tekst van het lied dat velen van u 
zullen kennen. De melodie is heel mooi, enigszins 
gedragen maar tegelijk soepel, met een tekst die 
uitmondt in de oproep aan de aarde zelf om te 
juichen. Niet alleen wij mensen, maar het hele 
universum mag zich verheugen om de reddende 
hand van God. Dit laatste is actueel in tijden dat we 
ons ernstige zorgen moeten maken over de 
klimaatsverandering en de aantasting van het 
leefmilieu op aarde. Hier volgt de tekst van de 
gezongen psalm: 

 

Alle einden der aarde aanschouwen 
het heil van Hem, onze God 

Zingt voor de Heer een nieuw lied, 
want wonderen heeft Hij gedaan; 

triomf heeft zijn hand Hem gebracht, 
overwinning zijn heilige arm. 

De Heer openbaarde zijn heil, 
Hij heeft voor de ogen der volken onthuld 

zijn gerechtigheid; zijn goedheid, zijn trouw, 
bleef Hij jegens het huis Israël indachtig. 

Juich, aarde alom, voor de Heer, 
juich aarde alom, voor de Heer, 

zet de zang in, speelt op de snaren, 
juich, aarde alom, voor de Heer. 

mailto:am@verbania.nl
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Psalm 98 is geschreven aan het einde van de 
ballingschap. Ik heb in deze stukjes die voor Israël 
uiterst belangrijke periode al vaker ter sprake 
gebracht, en dat is logisch want veel psalmen zijn in 
die tijd ontstaan. Na vijftig jaar gedwongen verblijf 
in Babel, de hoofdstad van het Babylonische Rijk, 
kreeg de Joodse gemeenschap toestemming om 
terug te keren naar Jeruzalem. Daar zouden stad en 
tempel weer opnieuw opgebouwd mogen worden. 
Dit is het heil waarover gesproken wordt, de 
wonderen die God heeft gedaan, de gerechtigheid 
die voor de ogen van iedereen onthuld wordt: Israël 
is niet vergeten. Het voelde zich lang vergeten en 
verloren, maar dat is nu voorbij. 

In de Bijbel zijn verhalen en liederen bij elkaar 
gebracht die vertellen over wat mensen in een ver 
verleden meegemaakt en gedacht hebben. Maar 
het is meer dan alleen een geschiedenisboek. In de 
eerste plaats wil het vertellen over ervaringen van 
mensen met de bevrijdende aanwezigheid van God 
in hun leven. Hun leven is veranderd en daarmee 
zal hopelijk de wereld veranderen: het menselijk 
samenleven en de aanschijn van de aarde. Zo 
worden de verhalen aanstekelijk voor wie ze nu 
lezen. God kan ook in ons leven verschijnen en het 
perspectief compleet veranderen. 

Toen christenen het oude lied Psalm 98 opsloegen 
en baden, werden ze aangestoken door de diepe 
vreugde die de Joodse gemeenschap van net na de 
ballingschap in de woorden gelegd had. Het ging 
hier ook om de wonderen die God nu aan hén 
gedaan had: de Verlosser is in de wereld gekomen. 
Opnieuw is onheil in heil veranderd, is er weer 
perspectief voor wie in duisternis moesten leven. Zo 
is Psalm 98 een kerstlied geworden en is aan dit lied 
de regel 'Licht straalt heden over ons: de Heer is 
geboren' toegevoegd.  

Het mooiste van menselijk samenleven is misschien 
wel dat we elkaar kunnen bemoedigen, inspireren, 
perspectief kunnen bieden. Dit houdt niet op te 
gebeuren, dwars tussen al het ontmoedigende en 
triest stemmende door. 'Zingt voor de Heer een 
nieuw lied'. Het lied is al oud, meer dan 2500 jaar. 
Maar door wat ik er nu in hoor, door alles wat er 
voor ons in mee resoneert, wordt het weer nieuw. 
Een kerstlied anno 2019. 

Marc van der Post 

 

MVR-estafette: 
Nicole Bischoff 

 
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: Nicole Bischoff 

Leeftijd: 56 

Geboren te: Wetzlar (Duitsland) 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Alles met Willem van 
Wingerden. 

Hobby’s: Een echte hobby heb ik niet, ik ben breed 
geïnteresseerd. 

Opleiding: Planologie aan de WUR, maar daar doe 
ik verder niks meer mee. 

Huidige beroep: Sinds 2007 noem ik me beeldend 
kunstenaar, dat maakt het leven een stuk gemakke-
lijker als iemand vraagt wat je doet. Ik ben auto-
didact en werk voornamelijk in hout. Ik kan er niet 
van leven maar ben er wel dagelijks mee bezig. Een 
veel voorkomend verschijnsel onder kunstenaars. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Ja, omdat de mensen belang-
stelling hebben voor anderen en erg gemotiveerd 
zijn iets moois in onze gemeenschap te organiseren. 
Het is een warme groep mensen. Zij staan altijd 
open voor nieuwe ideeën. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Ik ben toevallig katholiek gedoopt, maar 
het instituut ‘katholieke kerk’ werkt eerder tegen 
mijn geloofsovertuiging dan er voor. Desondanks 
blijf ik in de katholieke kerk omdat ik denk dat 
verandering alleen van binnenuit kan ontstaan en 
weggaan is daarom voor mij geen optie. 
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(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Ik ben al jaren lid van de MOV. Van 
daaruit organiseer ik de oecumenische sobere 
maaltijd en de wereldmaaltijd. Die laatste is helaas 
dit najaar niet doorgegaan, maar volgend jaar staat 
ze zeker weer op de agenda! Beide maaltijden 
organiseren we om aandacht te vragen voor 
projecten in ontwikkelingslanden en om praktische 
tips te geven hoe we bewuster met ons voedsel om 
kunnen gaan. 
Vanaf het begin ben ik betrokken bij de Sint-
Maartenoptocht, maar inmiddels al heel lang alleen 
als vuurvrouw. Ik heb al sinds mijn kindertijd een 
speciaal gevoel bij St. Maarten. Het verhaal maakte 
altijd een enorme indruk op mij en beïnvloedt mij 
nog tot op de dag van vandaag. 
Sinds afgelopen najaar ben ik ook lid van de 
tuinclub, een erg leuke club mensen die van 
aanpakken houdt. Heel leuk ook omdat daar nu juist 
een grote vernieuwing plaats vindt met de aanleg 
van de bezinningstuin. Een geweldig initiatief! 
Verder ben ik één keer in de maand parochiewacht 
en sinds kort gastlid van de oecumenische werk-
groep kerk, milieu en samenleving. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Ik zou wel graag vanuit MVR iets 
concreets voor vluchtelingen willen doen. Tot nu 
toe is er nog geen werkgroep die zich daarmee 
bezig houdt, er gebeurt wel individueel het een en 
ander. Ik zou het mooi vinden om als groep dit 
onderwerp wat vaker onder de aandacht te 
brengen. 

Mooie MVR-herinnering: Ik heb veel mooie MVR-
herinneringen; mijn eerste herinnering is een 
gesprek met pastoor Severt bij mij in de tuin waarin 
hij mij uitlegde dat een doop op zaterdag (het ging 
om de doop van Laura) echt niet meer van deze tijd 
was. Door de doopvoorbereiding die daarop volgde 
voelde ik me opgenomen in de parochie. De eerste 
St. Maartenoptocht zie ik ook nog voor me en de 
voorbereidingen waren altijd super gezellig. En van 
recentere datum herinner ik me de altijd weer 
gezellige verkoopzondagen met de MOV-groep. 
Buiten in de kou wachten op koopwillige 
parochianen blijft een bijzondere ervaring. 

Verder actief met: Op dit moment ben ik vooral 
bezig met vluchtelingen. Dat doe ik concreet door 
vluchtelingen in de buurt te begeleiden. In 2016 
werd ik actief bij het COA in Ede en toen de 
opvanglocatie ging sluiten heb ik een aantal 
contacten gehouden. Helaas zijn velen verhuisd 
naar andere plaatsen. Dat maakt het contact wat 

moeilijker. Iedereen die weleens met een vluchte-
ling heeft gewerkt, weet dat het veel tijd kost. Dat is 
soms moeilijk, maar het geeft ook weer een goed 
gevoel als er iets is gelukt. 
Toen de opvanglocatie ging sluiten had ik al een 
raar gevoel. Nederland dacht dat de vluchtelingen 
crisis voorbij was en er konden opvangcentra 
gesloten worden en medewerkers ontslagen 
worden. Toen waren er nog duizenden vluchte-
lingen onderweg, de Turkije-deal werd gezien als DE 
oplossing. Niets is echter minder waar. Daarom ben 
ik ook sinds 2016 actie aan het voeren voor mensen 
die in Griekenland door de Turkije-deal vast 
kwamen te zitten. Dat begon met een actie van ‘We 
gaan ze halen’ in Den Haag in 2016, gevolgd door 
een actie in Brussel in 2017 en door de onver-
anderde situatie, de reis naar Athene in 2018. 
Telkens met de roep dat Nederland zijn belofte (uit 
de Turkije-deal) na moet komen en de vluchtelingen 
op moet vangen. Ik heb door de jaren heen nu 
zoveel weet van de situatie en de politieke onwil er 
daadwerkelijk verbetering in te brengen, dat ik niet 
meer kan stoppen. Het onrecht en de mensen-
rechtenschendingen die er in Griekenland plaats-
vinden en waar wij mede verantwoordelijk voor 
zijn, maakt mij verdrietig maar ook strijdvaardig. Na 
de reis naar Athene werd bekend dat 90 vluchte-
lingen in een kamp sinds kerstavond geen eten 
meer hadden gekregen. Dit feit was het begin van 

de hulporganisatie 
‘Tree of life’ waar ik 
zelf niet direct bij 
betrokken ben maar 
me wel voor inzette 
om geld te verza-
melen onder andere 
tijdens de sobere 
maaltijd. De organi-
satie richt zich op het 
huisvesten en begelei-
den van zwangere, 
gevluchte vrouwen in 

Athene. Dit project, gericht op concrete noodhulp is 
mooi, maar eigenlijk moeten de mensen er weg, 
zeker nu een extreem rechtse regering in 
Griekenland aan de macht is. 
Afgelopen voorjaar voelde ik me heel machteloos, 
waarom is het toch zo stil in Nederland en praat er 
niemand over wat er daar aan de randen van 
Europa gebeurt? Dat liet me niet meer los en 
daarom zette ik deze zomer een flessenpostactie 
op. We verzamelden brieven van vluchtelingen op 
Samos, Lesbos en in Athene en verspreidden deze 
in flessen langs de Nederlandse kust. Het idee was 
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de confrontatie van een wandelaar met een 
concrete hulpvraag. De actie is nu afgelopen maar 
we hebben nog de website waar de vertalingen van 
de brieven gelezen kunnen worden en waar we 
hopen dat zoveel mogelijk mensen op de brieven 
reageren. De reacties komen langzaam binnen. 
Maar het verbaast me wel hoe moeilijk het is om 
mensen uit te leggen wat het belang van zo’n 
reactie voor de gevluchte brievenschrijver zou 
kunnen zijn. Ik ben heel blij dat de werkgroep 
diaconie mij vroeg om op een zondag in onze kerk 
na de dienst er meer aandacht aan te geven. Dit is 
weer zo’n mooi voorbeeld hoe onze geloofs-
gemeenschap werkt. 
Ik hoop dat er snel daadkrachtig wordt opgetreden, 
de nieuwe ontwikkelingen in Griekenland vragen 
om een duidelijke reactie vanuit de Europese 
Commissie en het Europese Parlement, maar vooral 
van een luidruchtige reactie van al die mensen in 
Europa die geen mensenrechtenschendingen in 
Europa dulden. Het massaal opsluiten van vluchte-
lingen is nu het plan, dat mag niet gebeuren. Ik zal 
dus voorlopig door moeten blijven gaan en ieder 
mens die ik bereik en die zich er ook druk over 
maakt is er weer eentje bij. Redden kan ik de 
vluchtelingen helaas niet, maar door app-contact 
met een aantal kan ik hen even een warm hart 
toedragen. Soms denk ik, heeft het allemaal wel zin, 
en dan denk ik aan de verhalen die mij sinds mijn 
kindertijd begeleiden. De simpele verhalen van de 
barmhartige Samaritaan en de legende van St. 
Maarten. Een stukje delen, een stukje begeleiden, 
het hele probleem oplossen zal niet lukken, dat is 
waarom ik blijf doorgaan met kleine stapjes. 

Stokje gaat door naar: Bernardine Kleij 

Want: Zij helpt al jaren de St Maartenoptocht 
organiseren en doet natuurlijk nog veel meer. Eens 
per jaar ontvang ik van haar een messengerbericht 
met de vraag of ik weer vuurvrouw wil zijn. Ik ken 
haar nauwelijks en ben daarom heel erg benieuwd 
naar haar verhaal en drijfveren om zich in onze 
geloofsgemeenschap in te zetten. 

De Kerststal 
Sinds een jaar of zeven ben ik betrokken bij de 
opbouw van de kerststal. De eerste jaren hielp ik 
Koos van der Zalm hierbij, maar sinds zijn overlijden 
doe ik dit alleen. Koos heeft een groot aandeel 
gehad in de uitbreiding van de al bestaande 
kerststal. Door middel van de foto’s die ik in de tijd 
samen met Koos heb gemaakt, heb ik nu houvast 
hoe de kerststal ieder jaar moet worden 
opgebouwd. 

De kerststal moet elk jaar vroegtijdig worden 
opgebouwd vanwege bezoek van de school-
kinderen. Halverwege de maand december komen 
de kinderen van de lagere groepen van de 
Alexanderschool in de kerk voor de kerstviering. Ik 
zorg ervoor dat de kerststal voor deze bijeenkomst 
is opgebouwd. Sinds ik dit alleen doe gaat het 
opbouwen gemakkelijker door de ervaring. Ik ben 
er ongeveer drie dagdelen mee bezig. De eerste dag 
met het opbouwen van het plateau, de tweede dag 
met het plaatsen van de huisjes en de derde dag 
met het op de juiste plaats zetten van de figuren. 

 

Om de zwaarwegende delen van uit de kelder naar 
boven te dragen, vraag ik even iemand om te 
helpen. Tijdens het opbouwen kom ik regelmatig 
onderdelen tegen die beschadigd zijn. Alles is 
gemaakt van kwetsbaar materiaal. Deze onderdelen 
repareer ik dan thuis. Daarnaast heb ik afgelopen 
jaar de verlichting van de kerststal vernieuwd. Zo is 
er elk jaar wel iets wat even aandacht vraagt. 

 

 

WERKGROEPEN AAN HET 

WOORD 
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Gedurende de tijd dat de kerststal staat opgebouwd 
moeten er op drie momenten veranderingen 
worden aangebracht in de positionering van de 
figuren. In de eerste week, voorafgaand aan de 
kerst, zijn Josef en Maria zittend op de ezel te zien 
bij aankomst in Bethlehem na hun verre reis. De 
tweede verandering is vanaf de kerstnacht te zien, 
namelijk de geboorte van Jezus. Na de kerst worden 
de drie koningen geplaatst met de meegebrachte 
geschenken, goud, wierook en mirre. 

Na de kerst wordt de kerststal weer opgeruimd en 
weggezet in de kelder van de kerk. Elk jaar is het fijn 
dat er een mooie kerststal in de kerk staat. Mede 
door de enthousiaste reacties van de kinderen geeft 
mij dat voldoening. Voor de toekomst lijkt het mij 
goed dat er iemand is die het leuk vindt om wat 
mee te helpen. Dan kan ik mijn kennis en ervaring 
doorgeven. 

Herman Smid 

 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Veertigdagentijd) tot zondag 9 februari;voor TitusBreed 
tot maandag 3 februari 
e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 

 

Digitale nieuwsbrief 

HET middel om op de hoogte te blijven 

Een paar keer per maand wordt Katholiek Bennekom Nieuws, onze digitale nieuwsbrief, per e-mail 
verzonden. De nieuwsbrief wordt met name gebruikt om actuele zaken, die spelen in en rondom onze 
geloofsgemeenschap, snel onder de aandacht te brengen. 

Bijvoorbeeld berichten van overlijden, belangrijke kanselmededelingen, de preek van de week, het thema 
van de viering voor komende zondag, wijzigingen in de aanvangstijd van vieringen of verandering van 
collectedoelen. Ook wordt in de nieuwsbrief geattendeerd op interessante bijeenkomsten, op recent 
gepubliceerde achtergrondinformatie m.b.t. kerk en wereld, etc. 

Katholiek Bennekom Nieuws is een krachtig en snel middel om informatie te verspreiden over wat er op dit 
moment speelt in onze geloofsgemeenschap. Voor een optimale nieuwsvoorziening zouden eigenlijk alle 
leden van de gemeenschap de nieuwsbrief moeten krijgen, maar helaas is nog lang niet iedereen 
geabonneerd. Dat kan beter: de nieuwsbrief kost U niets en om die te proberen hoeft U alleen Uw naam en 
e-mailadres achter te laten op onze website: 

www.rkkerkbennekom.nl/informatie/nieuwsbrief/ 

Uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden conform de AVG. Desgewenst kan het ontvangen van 
de nieuwsbrief op elk willekeurig moment weer worden stopgezet. 
  

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:baks65@gmail.com
http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/nieuwsbrief/
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Rooster NieuwSBlad Bennekom voor 2020 
 
 

nummer bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 
zondag 

redactie- 
vergadering 

dinsdag 

uitgifte 
woensdag 

Veertigdagentijd za 22 feb t/m vr 3 apr 9 feb 11 feb 19 feb 

Pasen za 4 apr t/m vr 15 mei 22 mrt 24 mrt 1 apr 

Pinksteren za 16 mei t/m vr 3 jul 3 mei 5 mei 13 mei 

Zomer za 4 jul t/m vr 11 sep 21 jun 23 jun 1 jul 

Seizoenstart za 12 sep t/m vr 30 okt 30 aug 1 sep 9 sep 

Herfst za 31 okt t/m vr 11 dec 18 okt 20 okt 28 okt 

Kerstmis 2020 za 12 dec t/m vr ? 29 nov 1 dec 9 dec 

 

 

Voor TitusBreed gelden de volgende data voor 2020 
 

Thema 

Inleveren 
ideeën voor 
artikelen in 
algemeen 
gedeelte 

maandag 

Inleveren bij 
lokale 

redactie 
maandag 

Inleveren bij 
Redactie@ 

Titusb.nl 
woensdag 

TitusBreed 
ophalen vanaf 

09.00 uur 
woensdag 

Veertigdagentijd 13 jan 3 feb 5 feb 19 feb 

Pasen 24 feb 16 mt 18 mt 1 apr 

Pinksteren 6 apr 27 apr 29 apr 13 mei 

Zomer 18 mei 15 jun 17 jun 1 jul 

Seizoenstart 6 jul 24 aug 26 aug 9 sep 

Herfst 14 sep 12 okt 14 okt 28 okt 

Kerstmis 2020 2 nov 23 nov 25 nov 9 dec 
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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, 
koster@rkkerkbennekom.nl 

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 
Vacature 
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 
Inge Wijngaard, tel. 0318 417 670 
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
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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:koster@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

