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NIEUW  BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
64ste jaargang februari 2020 

 

 ____________ ONS BEZINNEN OP WAT BELANGRIJK IS ____________  

'Veertigdagentijd' heet de periode van voorbereiding op Pasen. Als je de kalender pakt en het aantal dagen 
telt van Aswoensdag tot Paaszondag kom je niet op veertig, maar op zesenveertig. Waar komt die 
ongerijmdheid vandaan? De Veertigdagentijd is officieel een vastenperiode, maar de zes zondagen daarin 
zijn van die vasten uitgezonderd. Zo gezien zijn het inderdaad veertig vastendagen en is het dus de 
'veertigdagentijd'. 

Volgens de evangelielezing van de eerste zondag van de veertigdagentijd vastte Jezus veertig dagen in de 
woestijn. Dat was zijn voorbereiding op de periode dat hij ging rondtrekken en uiteindelijk in Jeruzalem aan 
het kruis stierf. In die veertig dagen moet hij veel nagedacht hebben, gemediteerd en de nabijheid van God 
gezocht. Uit het evangelieverhaal weten we dat hij daarbij ook door de duivel op de proef gesteld werd. Die 
veertig dagen vasten van Jezus hielden weer verband met de veertig jaar dat het volk Israël in de woestijn 
leefde voordat het het beloofde land introk. Dat was ook een periode van bezinning, van leren hoe het was 
om als volk in verbond met God te leven. Dat aantal van veertig – dagen of jaren – is dus een goede maat 
voor een periode van bezinning. 

Elk jaar krijgen we die periode van veertig dagen voor Pasen cadeau om na te denken over ons leven in 
verband met God. Ik gebruik bewust het woord 'cadeau', omdat er nog maar weinig mensen zijn die zich 
verplicht voelen om te vasten in deze weken. In rap tempo zijn allerlei verplichtingen rondom ons geloof 
aan het verdwijnen: de wekelijkse kerkgang, de biecht en ook het vasten. Over dat verdwijnen van 
verplichtingen of meer in het algemeen: over het verdampen van het kerkelijk leven is natuurlijk veel te 
zeggen, maar laten we het in elk geval als een voordeel zien dat er nu veel meer ruimte is om het geloof als 
een geschenk te ervaren. Zo is het mijns inziens bedoeld. God geeft ons dus veertig dagen de ruimte om, 
met de steun van miljoenen andere gelovigen, stil te staan bij wat we belangrijk vinden in ons leven, wat 
ons heilig is, waarvoor we ons willen inzetten. Dat kan betrekking hebben op hoogst persoonlijke zaken, 
maar ook de meest algemene. 

Hulpmiddelen die we onder andere bij die bezinning meekrijgen, zijn de lezingen van de zondag. Het 
kerkelijk leesrooster is met zorg gekozen, maar dat lijkt nog extra te gelden voor een periode als de 
veertigdagentijd. Dit jaar lezen we onder andere de drie lange verhalen uit het evangelie van Johannes 
waarin de hoofdpersonen een ontwikkeling doormaken en, hoewel niet zonder conflicten, ontdekken waar 
het in hun leven om gaat. Ik heb het over de Samaritaanse vrouw, over de blindgeborene en over de zussen 
Martha en Maria en hun broer Lazarus. Het mooie van die verhalen is dat ze gelezen kunnen worden als het 
verslag van een persoonlijke groei, maar ook als de weergave van het wel en wee van een 
geloofsgemeenschap. De doodgewaande Lazarus staat bijvoorbeeld voor een zwaar in de verdrukking 
geraakte, jonge christelijke gemeente, die, onder druk van de omstandigheden, helder kreeg hoe zij hun 
voorbeeld Jezus Christus konden navolgen. 

De Bijbel, dat weerbarstige, onmodieuze boek, staat vol verhalen en commentaren die ons kunnen helpen 
te bepalen wat we echt belangrijk vinden in ons leven. De reden daarvoor is eigenlijk heel simpel: ze 
vertellen ons over hoe mensen toentertijd een zelfde soort ontdekkingen deden. Het weerbarstige en 
onmodieuze zit in het feit dat de verhalen uit een heel andere tijd en cultuur dan de onze komen. We 
moeten dus ons best doen om ze te begrijpen. En het heeft natuurlijk ermee te maken dat wat we als 
werkelijk belangrijk ontdekken voor onszelf en voor mensen om ons heen, nogal eens haaks staat op wat in 
de mode is en op wat 'in de wereld' van belang gevonden wordt. God stuurt ons een andere kant op dan in 
de regel de heersende opinies doen. Maar dat maakt het leven interessant, de moeite waard om te leven. 

De veertigdagentijd is een periode om van te profiteren. Ik wens ieder die dit leest rust en ruimte toe om 
de Geest van God in zich te laten werken. En dan straks: een Zalig Pasen! 

Marc van der Post  
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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 23 februari t/m 5 
april in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom. 

Op het prikbord buiten de kerk vindt u een 
Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze 
buitenlandse gasten. 

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 
intenties: Jacques van der Vegt 

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. 

woensdag 26 februari, Aswoensdag 
19.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

dameskoor 
voorganger: pastor Adri van Dijk 

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

Gemengd koor 
voorganger: pastor Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: EPAFRAS, zorg voor gevangenen 

vrijdag 6 maart Viering Wereldgebedsdag 
10.30 uur in de Beringhemzaal van verpleeghuis 

Walraven 
19.30 uur: in onze kerk 
collecte bestrijding onkosten viering 

Informatie: www.wereldgebedsdag.nl. 

zondag 8 maart, 2de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Laudate 
voorganger: pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Amnesty International 

vrijdag 13 maart 
19.30 uur: Taizé-viering georganiseerd door de 

Raad van Kerken Bennekom 
collecte: bestrijding onkosten viering 

zondag 15 maart, 3de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

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

Bloemetje van Arsis 

zondag 22 maart, 4de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola MVR 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder grenzen 

!!!Zomertijd!!! 

zondag 29 maart, 5de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: Titusviering in Oosterbeek 
voorgangers: pastoraal team 
17.00 uur: Bezinningsbijeenkomst in onze kerk, 

voorafgaand aan de maaltijd van 
‘Heilig Boontje’ (zie elders in dit blad) 

zondag  5 april, Palmzondag 
10.00 uur: gezinsviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Vrolijkheid, voor 

asielzoekerskinderen.  

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 

http://www.wereldgebedsdag.nl/
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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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 9 januari 2020 op 85 jarige leeftijd Jacobus 

Franciscus Hendrikus van der Vegt, Jac, 
echtgenoot van Riet van der Vegt-Westerkamp, 
Grietjeshof 63, Bennekom. 

- op 14 januari 2020 op 81 jarige leeftijd Catharina 
Maria Overvelde-van Brakel, To, weduwe van 
Wim Overvelde, Jonkersloetlaan 100, Bennekom 

Verhuisd 
- George en Brigit Kaptein, Maagjesbolwerk 115, 

8011 LLZwolle.  

Hongerdoek tijdens 40-dagen-tijd 
Iedere twee jaar verschijnt er een nieuw 
Hongerdoek. Dit jaar is er geen nieuw doek. In 
overleg met enkele leden van ons liturgisch beraad 
grijpen we terug op een eerder exemplaar. 
Gedurende de gehele Vasten-periode zal in onze 
kerk de hongerdoek genaamd “Het Nieuwe 
Verbond” te zien zijn. De voorgangers zullen er in 
de vieringen in deze periode ook aandacht aan 
besteden. 

 

Het nieuwe verbond door Suryo Indratno, Indonesië, 2000 

De hongerdoek die in Duitsland in het jubeljaar 
2000 verscheen als ‘Das Jahr das Got Gefällt’ kreeg 
de Nederlandse titel Het nieuwe Verbond. De doek 
is geschilderd door de Indonesiër Suryo Indratno 
(1969). Hij wil met andere kunstenaars met 
verschillende etnische en religieuze achtergronden 
een bijdrage leveren aan dialoog tussen 
godsdiensten en culturen. 

Indratno heeft zich gebaseerd op de oproep tot 
omkeer en inkeer die in de veertigdagentijd 
centraal staat. Hij ging uit van het jubeljaar 2000, 
waarin de kerken met een beroep op het Oude 
Testament opriepen het onrecht te herstellen, te 
breken met scheefgegroeide praktijken en een 
einde te maken aan het geweld. 

Deze doek zit boordevol symboliek, oosterse en 
westerse, joods-christelijke en hindoeïstische en 
boeddhistische. De doek is opgebouwd in 
spiraalvorm. Aan de buitenkant heersen chaos en 
geweld, militairen met onbarmhartige laarzen, 
brandende moskeeën en kerken, uitbuiting van 
boeren. Aan de binnenkant bouwt zich een tegen-
kracht op: mensen bekennen zich tot elkaar, komen 
op voor hun rechten, gaan samen aan tafel. De 
bergboom tooit zich met zegeningen, godsdiensten 
verzoenen zich met elkaar. Middenin zien we een 
moeder die haar kind de borst geeft, vredigheid, 
symbool van hoop en toekomst. De beweging in de 
doek verbeeldt het kloppend hart van schepping en 
leven, het kosmisch visioen van de harmonie van 
alles wat leeft. Mensen van verschillende culturen, 
godsdiensten en klassen hebben zich verzameld 
rond de tafel met rijst, voedsel voor allen. 
Opvallend is het aantal vrouwen op de doek: 
indrukwekkende vrouwen. De gelijkheid tussen 
Gods dochters en Gods zonen moet in ere worden 
hersteld, zo lijkt de schilder aan te geven. En dat is 
een opdracht voor alle godsdiensten, afgebeeld met 
hun symbolen in de levensboom. 

Ruud Gommers, namens de werkgroep MOV 

Liturgieboekjes uitdelen voor de viering 
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 

mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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In memoriam Jac van der Vegt 
Op 9 januari overleed, na een ziekbed van enkele 
maanden, Jac van der Vegt. Jac werd 85 jaar. Jac 
werd, als 8e kind in het gezin, geboren in Blesdijke 
(Friesland). Bij de geboorte van Jac overleed zijn 
moeder. 

Tijdens zijn jeugd op de boerderij was er voor de 
kinderen veel vrijheid. Dat kwam de prestaties op 
school niet altijd ten goede; reden waarom Jac naar 
de kostschool in Eindhoven werd gestuurd. Aan de 
jaren bij de paters daar, had Jac goede herinne-
ringen. Met zijn technische aanleg belandde Jac op 
de HTS. Toen hij later in Ede werk kreeg, kwam hij 
samen met Riet in Bennekom wonen. Ze kregen 2 
zonen en later 5 kleinkinderen. 

Over hun vader zeggen de jongens: “Pa was een 
echte techneut, een techneut met 2 rechterhanden. 
Hij stond altijd voor je klaar, wilde je altijd helpen, 
maar, het moest wel op zijn manier. 

Toen Jac op 59 jarige leeftijd met de VUT ging zat hij 
nog vol energie om te fietsen, jaarlijks te langlaufen, 
te verbouwen, kasten en speelgoed voor de klein-
kinderen te maken. Ook oppassen op de klein-
kinderen kwam in zijn kraam te pas. 

Jac was een man van weinig woorden, niet zozeer 
een mensenmens, meer een doener. Trouw waren 
Jac en Riet elke zondag in de kerk. Door klaar te 
staan voor wie hem nodig had, bracht hij in praktijk 
wat Jezus ons vóórleefde. 

Dit jaar zouden Jac en Riet 60 jaar getrouwd zijn. 
Over haar huwelijk zegt Riet: “We zijn gelukkig 
geweest samen”. 

Na de gebedsviering, geheel in de geest van Jac, 
rustig en sober, werd Jac in besloten kring 
gecremeerd. 

Riet, haar jongens en de kleinkinderen, zullen hem 
missen. Mogen zij voor elkaar een steun zijn. Moge 
Jac rusten in vrede. 

Wereldgebedsdag 2020 
Vrijdag 6 maart is het Wereldgebedsdag. Op deze 
dag worden er wereldwijd oecumenische gebeds-
diensten gehouden. Een werkgroep uit Zimbabwe 
heeft dit keer de liturgie voorbereid. Deze is 
vertaald in het Nederlands. 

In Bennekom zijn er twee gelegenheden om een 
viering mee te maken: 
- 10.30 in de Beringhemzaal van verpleeghuis 

Walraven 

- 19.30 in de Maria Virgo Reginakerk, Heelsumse 
weg 1 

Informatie: www.wereldgebedsdag.nl. 

Taizé-viering 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 13 maart om 19.30 uur wordt in de 
Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, aan de 
Heelsumseweg 1, Bennekom weer een Taizé-viering 
gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken. 
Het thema van deze vesper is ‘Vrede’, in het kader 
van 75 jaar vrijheid. 

Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van 
eenvoudige meditatieve liederen, momenten van 
stilte, lezingen en gebed. Koor en muzikanten 
komen uit verschillende kerkgenootschappen, 
geheel in lijn met de internationale oecumenische 
kloostergemeenschap van Taizé, Frankrijk. In Taizé 
heeft zich na 1945 een kloostergemeenschap 
gevormd die mensen uit alle werelddelen en alle 
kerken of daarbuiten met elkaar wil verbinden, het 
is een plek van verzoening, bezinning en stilte.  

Iedereen is van harte welkom om te zingen, tot rust 
te komen en, voor wie dat wil, elkaar na afloop te 
ontmoeten. 

 

Taizé-vesper 
Datum: 13 maart 
Locatie: Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, 

Heelsumseweg 1, te Bennekom 
Aanvang: 19u30 
Thema: Vrijheid 
Collecte: onkostenbestrijding van de dienst. 

Save the Date 
Het duurt nog even, maar zet het 
vast in uw agenda. De gezellige 
middag voor de vrijwilligers is dit 
jaar op 14 juni 2020. Het thema is 
nog even geheim. 

 

http://www.wereldgebedsdag.nl/
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Nieuwjaarstoespraak 2020 
Beste Mede-Parochianen, 
Afgelopen Eerste Kerstdag zijn wij – Inge en ik – 
voor de verandering eens naar de Internationale 
viering geweest in Wageningen. Eigenlijk omdat 
onze zoon René meezong in het gelegenheidskoor. 
Maar mooi om mee te maken. Voorgegaan door 
onze pastoor Henri, en daardoor dus een zeer 
traditionele Eucharistieviering. Met de juiste 
hoeveelheid belletjes op de juiste momenten en 
veel, heel veel wierook. Helemaal in het Engels, en 
Henri die dat dan doet alsof het zijn moederstaal is. 
Chapeau! Mooie zang, dus we konden weer naar 
hartelust luidkeels meezingen. 

Maar goed, daar gaat het nu niet om. Toen we de 
kerk verlieten – halsoverkop want we moesten toen 
meteen naar onze eigen kerk – viel mijn oog op de 
tekst boven de grote, rode toegangsdeuren van 
deze kerk: Aula Dei. De latinisten onder u weten 
natuurlijk wat dat betekent, namelijk “Huis van 
God” of eigenlijk beter: “Zaal van God”. En daar wil 
ik het eigenlijk kort met u over hebben. 

Want dat “Huis van God”, dat kerkgebouw, daar is 
de laatste tijd binnen onze parochie veel over te 
doen. We hebben het er veel over, het bepaalt 
soms ons doen en laten binnen onze gemeen-
schappen, en – sterker nog – het bepaalt ons 
voortbestaan als kerk en misschien ook wel als 
gemeenschap. Want we zien met name binnen de 
Titus Brandsma parochie, maar ook daar buiten dat 
we worstelen met ons voortbestaan – met name 
financieel gezien – en als bijna enige oplossing zien 
we dat we gebouwen gaan afstoten. Ook binnen 
onze parochie, we zijn van 11 kerken teruggegaan 
naar 7, en binnenkort sluiten er weer drie. Vier 
blijven er nog over: Wageningen, Ede, Veenendaal 
en …… Bennekom. Als kerk en gemeenschap 
hebben we vorig jaar te horen gekregen dat onze 
Maria Virgo Regina als gebouw voorlopig 
gehandhaafd blijft. God mag hier nog even blijven 
wonen. 

Maar woont Hij hier wel? Paulus zei het eigenlijk al: 
God woont niet in een huis, maar in onze 
gemeenschap, tussen ons in, in ons hart. En we 
zingen dan ook vaak dat Jezus in ons hart verblijft. 
Dus eigenlijk is dat gebouw helemaal niet nodig… 
Als ik naar het afgelopen jaar kijk dan zie ik een 
gemeenschap met actieve mensen met – zoals ik 
het geloof en wellicht ook zie – God in hen midden. 
Een actieve gemeenschap die er is voor de ander, 
de naasten, en dat de lijn van Jezus elke dag weer 
een klein beetje probeert in te vullen. Ik noem 

alleen al de vieringen, toch weer – goed, op die ene 
dag na – elke zondag. Met veel mensen, van binnen 
en buiten onze gemeenschap. Iedereen is welkom. 
Voor die gemeenschappen waarvan de kerk gaat 
sluiten willen we een open huis zijn. Nog meer dan 
voorheen gaan we ons daar op richten. 

Maar ook zorg voor de ouderen, denk aan ons 
seniorenpastoraat, de jongeren, de On-The-Road 
groep, maar ook de natuur. Dan noem ik natuurlijk 
het initiatief van onze bezinningstuin voor bloemen 
en insecten en een enkele mediterende medemens. 
Een tuin die dit jaar zal open gaan voor ons allen. 
Caritas die zeer actief is, zowel voor nabij als voor 
ver weg. En wat denkt U van onze deelname aan 
“Orange the World”, een wereldwijde actie tegen 
geweld tegen meisjes en jonge vrouwen. Onze 
mooie kerktoren die sinds medio vorig jaar mooi 
wordt verlicht nu speciaal in het oranje licht gezet. 
Een stil protest. En kunst, een tweetal zeer 
interessante bezinningsavonden met muziek, 
toneel, en uitleg over Chagall en Mozes, de fraaie 
kunstwerken die hier achterin hangen. 

En hebben we niet gezegd in ons beleidsplan: 
“Verspreid het Goede Nieuws”. Zet de kerk open. 
En dat hebben we gedaan. Een concert in het kader 
van de Kerstwandeling op 21 december, met maar 
liefst 200 mensen bezoek. En 25 december, wat 
voorheen zo mooi “Kindje Wiegen” heette: onze 
kerststal bewonderen. Dankzij een voorpagina 
artikel in ons Bennekoms Nieuwsblad, geregeld 
door onze PR-groep, maar liefst zo’n 200 mensen 
die komen kijken. En onze PR-groep heeft ook iets 
heel moois gemaakt: een sociaal jaarverslag met 
daarin de hoogtepunten van vorig jaar beschreven. 
U gaat het zien bij de brief van Kerkbalans. Kijk om 
ons heen en ik kan niet anders vaststellen zoals dat 
zo mooi wordt gezegd: “God is waarlijk in ons 
midden”. 

Desalniettemin, ons (stenen) huis blijft belangrijk. 
Het is een baken, een plek van terugkomen. Het is 
daarom ook goed om toch maar weer eens te 
melden dat we dat stenen huis een klein stukje 
mogen uitbreiden, al is het maar aan de zaalkant. 
Iets wat we al jaren hoopten, wensten, voor hebben 
gebeden, gaat dit jaar nu echt gebeuren: de 
verdubbeling van onze parochiezaal. We merken 
dat het toch wel een beetje erg druk wordt tijdens 
koffie drinken, en samenzijn, dus een beetje extra 
ruimte – ook op het toilet – is zeer welkom. Wellicht 
dat we aan het eind van het jaar een feestelijke 
heropening hebben; we hebben daar in ieder geval 
geld voor gebudgetteerd. 
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En wellicht in de toekomst een verdubbeling van de 
kerkzaal….. 

Laat God wonen in dit huis, laat God zich verblijden 
in ons hart. Ons samenzijn, en onze inzet voor een 
ander, dichtbij en ver weg, laat dat ons doel zijn 
voor dit mooie, nieuwe jaar. Ik wens u allen een 
gezegend 2020 toe. 

Peter Wijngaard 

Uitbreiding parochiezaal vertraagd 
In zijn enthousiaste nieuwjaarstoespraak heeft 
Peter Wijngaard medegedeeld dat de aanvraag voor 
de omgevings(bouw)vergunning voor de verbou-
wing van het parochiezaaltje is ingediend en dat de 
verdere planning van de werkzaamheden in werking 
worden gezet. Omdat de kerk en beide zaaltjes een 
gemeentelijk monument zijn, wordt iedere wijziging 
aan het monument door de vergunningverleners 
onder een vergrootglas gelegd en zeer kritisch 
beoordeeld. Zo is de geplande aanbouw aan de 
parochiezaal geen monument; zal dat ook nooit 
worden en mag ook op geen enkele wijze op het 
bestaande monument lijken. Daarom krijgt de 
nieuwbouw een totaal andere uitstraling. Zie 
onderstaande schets. 

Een onafhankelijk bedrijf heeft een calculatie van de 
bouwkosten uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de 
beschikbare financiële middelen waarschijnlijk 
toereikend zullen zijn. Dat betekent dat er 
aannemers aangeschreven konden worden voor het 
uitbrengen van offertes en de start van de bouw zo 
mogelijk komend voorjaar al zal plaats vinden. Tot 
hier aan toe geen vuiltje aan de lucht. Maar helaas… 
Er bleken nog een paar onvoorziene adders onder 
het gras te zitten. Zo vroeg de gemeente om meer 
aanvullende informatie en specifieke documentatie. 

• Het verwijderen van de huidige drie tuindeuren 
bleek geen probleem te zijn, het verwijderen van de 

2 stukjes muur tussen die deuren wel. De 
monumentencommissie verlangt dat goed gemoti-
veerd aangeven wordt waarom die wel weg 
moeten. Ook moet later, na de verbouwing nog 
inzichtelijk zijn waar die oorspronkelijk gezeten 
hebben.  
• Daarnaast wordt er een officieel asbest-
inventarisatierapport verlangd voor het slopen van 
die stukjes muur. 
• De gemeente eist ook, in het kader van de Wet 
Natuurbescherming, dat er een Quick Scan ecologie 
wordt uitgevoerd, waarin de stand van zaken wordt 
weergegeven van het al dan niet voorkomen van 
beschermde flora en fauna. Op basis hiervan wordt 
bepaald of er een vervolg onderzoek moet komen, 
dan wel aanvullende beschermende maatregelen 
nodig zijn. 

Dit alles is onverwacht, tijdrovend, kosten 
verhogend en bouw vertragend. Maar ook de 
benaderde aannemers geven aan nauwelijks of 
geen tijd te hebben om op korte termijn een offerte 
uit te brengen, laat staan om dit voorjaar al te 
kunnen beginnen met de verbouwing. Gezien de 
huidige stikstofproblematiek waardoor veel 
nieuwbouwprojecten zijn opgeschort hadden we dit 
ook niet verwacht. 

Des-al-niet-te-min blijven we optimistisch en 
positief. En gaan we er van uit dat uiteindelijk de 
vereiste omgevingsvergunning toch zal worden 
afgegeven. We verwachten dan ook dat de 
gewenste, noodzakelijke uitbreiding van de 
parochiezaal met ruime sanitaire voorzieningen, –
ook voor minder validen – en een goede, 
functionele keukenunit dit jaar nog zal worden 
gerealiseerd. Onderstaande plattegrond van de 
uitbreiding van de parochiezaal geeft aan hoe een 
en ander er dan uit zal komen te zien. 

Gerard Bolscher 
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Collecte opbrengsten 4e kwartaal 2019 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de 
collecteopbrengsten over het vierde 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 
registratie van de belasting heeft. 

1e collecte 

2019 € 2018 € 

6-okt 106.10 7-okt 104.20 

13-okt 101.05 14-okt 72.05 

20-okt 99.16 21-okt 89.05 

27-okt 86.52 28-okt 91.00 

3-nov 109.35 4-nov 95.35 

10-nov 125.67 11-nov 116.05 

17-nov 124.16 18-nov 115.90 

24-nov 82.66 25-nov 109.75 

1-dec geen viering 2-dec 88.74 

8-dec 132.30 9-dec 110.06 

15-dec 114.00 16-dec 97.05 

22-dec 115.30 23-dec 90.18 

24-dec 119.78 24-dec 165.63 

24-dec 299.62 24-dec 307.24 

25-dec 251.54 25-dec 245.65 

totaal: 1,867.21 totaal: 1,897.90 

De collecteopbrengsten over het vierde kwartaal 
van 2019 zijn nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar 
ondanks het feit dat er dit jaar 1 viering minder is 
geweest (1 december: Opening jaar van de 
Eucharistie in Wageningen). 

2e collecte t.b.v. goede doelen 
 € DOEL: 

6-okt 137.10 Wereld Missiedag Kinderen 

13-okt 85.89 Willemshoeve 

20-okt 185.10 Missiezondag 

27-okt 130.26 Hospice Bennekom 

3-nov 98.75 caritas 

10-nov 238.20 Mooi Leven Huis Bennekom 

17-nov 156.07 Nat. Jongeren collecte 

24-nov 93.15 Solidaridad 

1-dec 0.00 geen viering in Bennekom 

8-dec 270.10 caritas 

15-dec 133.80 Oase Oosterbeek 

22-dec 127.15 Bisschoppelijke adventsactie 

24-dec 134.10 MOV Bolivia 

24-dec 501.89 MOV Bolivia 

25-dec 241.15 Solidaridad 

totaal 2,532.71  

De opbrengsten van de 2e collecte zijn het afge-
lopen kwartaal weer duidelijk hoger dan de 1e 
collecte voor onze eigen parochie (heel sociaal). 
Daar zijn weer veel groepen en mensen mee 
geholpen en blij mee gemaakt. Dat deze instellingen 
hier blij mee zijn blijkt wel uit de bedankkaarten en 
-brieven die we regelmatig ontvangen. Dus ook aan 
u: "Heel hartelijk dank hiervoor"! Het geven van 
vergelijkende cijfers over 2018 heeft hier niet zo 
veel zin omdat de doelen waarvoor gegeven is 
jaarlijks verschillend zijn. 

Locatieraad, Gerard Bolscher 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

 
 
 

Jaaroverzicht 1e collectes in 2019 
met vergelijkende cijfers over 2018 en 2017 

(excl. collectes bij begrafenissen) 

€ 2019 2018 2017 

1
e
 kwartaal 1,258.44 1,280.20  1,238.20  

2
e
 kwartaal 1,335.41 1,183.37  1,545.25  

3
e
 kwartaal 1,577.71 1,088.78  1,142.49  

4
e
 kwartaal 1,867.21 1,879.90  2,022.17  

Totaal 6,038.77 5,432.25  5,948.11  

De mindere opbrengt aan 1e collectegelden voor 
onze eigen parochie in 2018 t.o.v. 2017, is in 2019 
weer te niet gedaan. We zitten weer op het niveau 
van 2017. 

Maar hiermee kunnen we niet al onze activiteiten, 
die we jaarlijks hebben, geheel financieren. 
Gelukkig is er daarnaast dan ook nog de 
"KERKBALANS". Deze gelden zijn onontbeerlijk om 
de geloofsgemeenschap draaiende te houden. Wat 
er onder meer met uw geld gedaan wordt kunt u 
lezen in ons sociaal jaaroverzicht dat u gelijktijdig 
met de formulieren van de kerkbalans hebt 
ontvangen. 

januari 2020, Gerard Bolscher, Locatieraad, 
Financiën, Terrein & Gebouw 

Opbrengsten van 2e collectes in 2019 
1

e
 kwartaal 1896,54 

2
e
 kwartaal 2134,13 

3
e
 kwartaal 2071,97 

4
e
 kwartaal 2532,71 

Totaal 8635,35 

 

 

In 2019 is gecollecteerd voor (gesorteerd naar de 
hoogte van de opbrengst in €): 

mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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Namens alle organisaties heel hartelijk dank! 

 

Meer bloemen en bijen in Bennekom 
Inspiratie-avond 

Voor het vastenproject ‘Lopend Vuur’ organiseert 
de geloofsgemeenschap Bennekom samen met 
Bloemrijk Bennekom op  

dinsdag 24 maart a.s. een inspiratie-avond over 
meer bloemen en bijen in Bennekom. 

Tuinen met een ruime variatie aan bloemen zijn 
oases voor vlinders en wilde bijen. Tijdens de 
inspiratie-avond zal een aantal korte presentaties 
gegeven worden over hoe de biodiversiteit in 
Bennekom kan worden versterkt en is er een 

informatiemarkt met praktische tips voor het 
inrichten van een eigen stukje natuurtuin. De 
inspiratie-avond wordt gehouden in de Maria Virgo 
Regina kerk te Bennekom en begint om 20:00 uur.  
De kerk is vanaf 19:30 open en er is koffie en thee. 
De toegang is vrij.  

De biodiversiteit – de verscheidenheid aan soorten 
in de natuur – staat onder druk. Uit onderzoek is 
gebleken dat de insectenstand in Europa in de 
laatste 30 jaar met maar liefst 70% is afgenomen! 
Het gaat daarbij ook om mooie en nuttige insecten-
soorten die onder meer een belangrijke rol spelen 
bij het bestuiven van bloemen en gewassen, en 
daarnaast voedselbron zijn voor vogels en veel 
andere dieren. Gelukkig neemt de bewustwording 
over het belang van biodiversiteit toe. Zo hebben 
diverse organisaties in 2018 een deltaplan bio-
diversiteitsherstel opgesteld met actiepunten om 
het tij te keren. Ook de gemeente Ede heeft een 
ambitieus biodiversiteitsprogramma met de titel 
“Samen sterker met Natuur”. Het bewonersinitiatief 
Bloemrijk Bennekom wil daarom graag meehelpen 
om een deel van Bennekom om te vormen tot 
duurzaam vlinder- en bijenlandschap. In 2019 is de 
eerste stap gezet door de tuin van de katholieke 
kerk in Bennekom om te vormen tot natuur- en 
bezinningstuin. 

 

Tijdens de inspiratie-avond zal Titia Wolterbeek, 
directeur van de Vlinderstichting, vertellen over het 
belang van biodiversiteit en het beschermen van 
het leefgebied van wilde bijen en vlinders. Bloemrijk 
Bennekom zal een korte presentatie geven over het 
project om de tuin van de katholieke kerk om te 
vormen tot natuur- en bezinningstuin. Daarna is er 
een informatiemarkt met diverse standjes waar 
vooral veel praktische informatie gegeven wordt 
over hoe bewoners van Bennekom zelf een steentje 
bij kunnen dragen, bijvoorbeeld door het bij- en 
vlindervriendelijk inrichten van hun eigen tuin. 

Caritas Bennekom 1112,70 

MOV Bolivia 635,99 

Artsen zonder Grenzen 555,83 

Straatkinderen van Bolivia 492,61 

Oase Oosterbeek 430,37 

PAX Vredesweek 376,98 

Cordaid / Vluchtelingen 334,75 

Solidaridat 334,30 

Nationale jongeren collecte 308,29 

Melania 303,90 

Leger des Heils 301,95 

Stichting Hulpkaravaan, Tree of Life 281,95 

Hospice Bennekom 274,31 

Amnesty International 263,77 

Manege zonder drempels 246,69 

Mooi Leven Huis Bennekom 238,20 

Terre des Hommes 234,77 

Missiezondag 185,10 

vastenactie 180,50 

Willemshoeve 166,94 

Epafras 161,72 

Wereld Missiedag Kinderen 137,10 

Bisschoppelijle adventsactie 127,15 

Ronald McDonaldhuis 124,67 

Stichting Vrolijkheid AZC 122,85 

Stichting Present Ede 117,75 

Fonds priesteropleiding 116,31 

Week Nederlandse Missionaris 109,75 

Edukans 98,85 

voedselbank 95,60 

Miva 82,51 

Zonnebloem 81,19 

Totaal 8635,35 
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Publiciteit in onze geloofsgemeenschap 
Vertel het mooie verhaal en laat zien wat je doet! 
Het is wat wij moeten doen om een vitale 
geloofsgemeenschap te blijven en om ook anderen 
geïnteresseerd of betrokken te krijgen bij onze 
geloofsgemeenschap. Het gaat daarbij uitdrukkelijk 
niet om werven (‘zieltjes winnen’). Het gaat om het 
laten zien van het mooie in onze geloofs-
gemeenschap: het er voor elkaar zijn, de vieringen 
die je raken, de mooie boodschap uit het Evangelie 
en alle activiteiten die wij ondernemen. Al dit moois 
willen wij bekend maken bij mensen in onze 
omgeving. 

Vertel het mooie verhaal en laat zien wat je doet! 
Het is iets wat wij met ons allen moeten doen! Sta 
bij elke activiteit van jouw werkgroep even stil bij: 

wat wil ik hierover vertellen aan iedereen binnen 
onze geloofsgemeenschap, binnen de Titus 
Brandsma parochie of misschien wel aan heel 
Bennekom. Ga daar vervolgens mee aan de slag! Als 
je als werkgroep iets nieuws wilt doen of een 
activiteit wilt organiseren vraagt dat om promotie 
vooraf, zodat je doelgroep op de hoogte is. 

Hieronder een stroomschema dat je helpt bij het 
nadenken over publiciteit. Onze vraag aan alle 
werkgroepen is om dit schema als leidraad te 
hanteren bij acties rondom publiciteit. De PR-groep 
kan je bij al die acties helpen. Spreek gerust één van 
ons aan of stuur een mailtje aan prgroep@ 
rkkerkbennekom.nl. 

De PR groep: Nelly Beerepoot , Arno de Bruin, 
Rita Karsten, Henny de Nijs en Hans Wilmink

 

Jongerengroep On the Road 
 
 
 
 
Het is al weer even geleden dat we wat van ons 
lieten horen, maar we hebben niet stil gezeten. 
Sinds begin van het schooljaar zijn we al weer 5x bij 
elkaar gekomen voor ontzettend gezellige avonden. 
Het openingsfeest van 2019-2020 was Rock 'N Roll! 
Naast stoere muziek hield dit ook in elkaar ‘inrollen’ 

met wc papier, swingen met wc papier en het 
bespreken van de ‘rock’ waarop Jezus bouwt. 
Oktober ging het over spinnen en andere dingen 
waarvoor we bang zouden kunnen zijn. We hebben 
geblinddoekt een eetproef (insecten eten!?) en 
voelproef (blergh, pindakaas) gedaan. In het donker 
hebben we het vervolgens gehad over dingen waar 
we wel 'ns bang voor zijn. De volgende avond ging 
over beroemd zijn. We begonnen met een 
‘champagne ontbijt’ en een stoelendans om het 
vervolgens te hebben over beroemde katholieken, 
namelijk Heiligen. We (her-)kenden er nog 

mailto:prgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:prgroep@rkkerkbennekom.nl
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verrassend veel! Lekker met Prince mini stars! Vlak 
voor kerst hebben we volgens goede traditie een 
kerstdiner gehouden met alle andere jongeren-
groepen van verschillende kerken. En de activiteit 
Drumble Dance was super leuk! En dan zijn we ook 
al in het nieuwe jaar bij elkaar gekomen, waarin we 
elkaar beter hebben leren kennen. Dit door een 
quiz met persoonlijke vragen, spelletjes wie ben ik, 
over de streep en Truth of Dare. Allemaal 
verschillende avonden, maar stuk voor stuk garantie 
op veel lachen! 

Vrijdagavond 21 februari hebben we de volgende 
activiteit van On the Road in de RK kerk Bennekom! 
Heb jij ook een keer zin in een leuke avond met 
gekke spelletjes, gezelligheid op de bank met wat 
lekkers en goede verhalen? We zouden het super 
vinden als je een keer langskomt! En neem gerust 
een vriendje of vriendinnetje mee als je wilt!  

Heb je een vraag, mail ons! ontheroad@ 
rkkerkbennekom.nl. Groetjes van On the Road, 

Mark, Rene en Suzanne 

Hoe laat de Nederlander zich inspireren 
door religie? 
Dinsdagavond 14 januari was de jaarlijkse 
bezinningsavond in de MVR-kerk te Bennekom, 
georganiseerd door de nieuwe werkgroep 
Bezinningsavond. Doorgaans is de bezinningsavond 
in november. Maar afgelopen november werden er 
twee avonden over Chagall en Mozes georgani-
seerd, dus vandaar dit keer in januari. De 
werkgroep had Joantine Berghuijs uitgenodigd als 
spreker. 

Joantine Berghuijs heeft de afgelopen jaren aan de 
Vrije Universiteit onderzoek gedaan naar ‘meer-
voudige religieuze betrokkenheid’, in het team van 
Manuela Kalsky en André van der Braak. Joantine 
nam de ca. 50 bezoekers van de bezinningsavond 
mee in het veelkleurige religieuze landschap van 
Nederland. Want behalve de basiskleuren van de 
grote religieuze tradities zijn er ook steeds meer 
mengkleuren te zien. Meervoudig religieus betekent 
dat mensen zich laten inspireren door meer dan 
één religieuze traditie en dat ze hun leven op 
creatieve wijze inrichten met uiteenlopende 
religieuze bronnen. 

Volgens het CBS rekent 49% van de Nederlandse 
bevolking zich tot een kerkelijke gezindte of 
levensbeschouwelijke gemeenschap, minder dan de 
helft van de Nederlanders dus. Maar uit het rapport 
‘God in Nederland’ uit 2016 blijkt dat 41% van de 
bevolking zich verbonden voelt met één religie en 

liefst 23 % voelt zich verbonden met twee of meer 
religies; deze laatste groep is ‘Meervoudig 
religieus’. Rond twee derde van de bevolking is dus 
religieus, hetgeen veel meer is dan de 49% van het 
CBS. Binnen de grootste kerkgenootschappen heeft 
zo’n 40% van de kerkleden ook iets met een andere 
religie; meervoudig religieus zijn komt dus ook 
binnen kerken voor! 

Hoe komt het nu dat mensen uit meerdere religies 
inspiratie gaan putten? Dit komt onder andere 
doordat mensen nieuwsgierig zijn, meer openstaan 
voor het nieuwe of inspirerende contacten hebben 
met andersgelovigen. In onze samenleving zijn er 
naast het christendom veel andere religies 
waarover een overvloed aan informatie is te 
verkrijgen via allerlei media. Dat kan leiden tot 
overnemen van elementen uit andere religies. Tot 
slot kan het zijn dat mensen iets missen in de religie 
die ze van huis uit hebben meegekregen of zich 
storen aan heersende regels en dogma’s, die ze als 
belemmerend ervaren. 

In een enquête werden mensen bevraagd over wat 
de kernwaarden zijn voor mono- en meervoudige 
religieuzen. Bij monoreligieuzen werd als belang-
rijkste kernwaarde genoemd: trouw aan God of 
Allah, als tweede: trouw aan bepaalde waarden of 
normen, als derde: het geweten, naastenliefde of 
trouw aan Jezus of Christus, daarna trouw aan de 
kerkelijke of andere religieuze gemeenschap, op de 
vijfde plaats kwam trouw aan mezelf en tenslotte 
trouw aan de bijbel. De meervoudig religieuzen 
hebben exact dezelfde volgorde op één belangrijke 
uitzondering na: ‘trouw aan mezelf’ staat boven-
aan! 

Deze resultaten illustreren de tendens naar 
individualiteit bij mensen die religies combineren, 
maar tonen ook een overkoepelende, samen-
bindende instantie: trouw aan mezelf of trouw aan 
God. De meervoudig religieuzen zijn, veel meer dan 
de ‘monoreligieuzen’, geneigd om religie als een 
zoektocht te zien. Dat wil zeggen dat zij nieuwe 
inzichten als voorlopig beschouwen, niet geneigd 
zijn iets tot absolute waarheid te verheffen, blijven 
zoeken, twijfel toelaten en die soms ook 
verwelkomen. Zo stelt geïnterviewde Bert op de 
vraag aan wie of wat hij trouw is: “Het eerste wat in 
me opkomt is twijfel. Ja. Niet de verstarrende 
twijfel, maar vooral de zoekende twijfel. ‘Wie nooit 
twijfelt leert niks’.” 

Een aantal geïnterviewde meervoudig religieuzen 
zien de verschillende religies vooral als hulp-
middelen bij het leiden van een goed leven. Zij 

mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
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omschrijven de religies met beelden als 
‘wegwijzers’, ‘facetten van een diamant’, ‘glas-in-
loodramen waarachter één en hetzelfde licht 
schijnt’, of ‘instrumenten in een orkest’. Zij zien als 
de kern van alle religies: liefde of naastenliefde, 
ontmoeting en eenheid in verscheidenheid. Daaruit 
putten zij idealen, die vooral gericht zijn op meer 
verbinding: liefde voor jezelf, voor de ander en voor 
de aarde, maatschappelijke betrokkenheid, duur-
zaam leven, ja zeggen tegen een multiculturele en 
multireligieuze samenleving, verdraagzaamheid, 
vrede, gerechtigheid. Idealen waarbij mensen 
uiteindelijk vanuit de afgescheiden religies komen 
tot datgene wat ze overstijgt. Een van de 
geïnterviewden, Yvonne, gebruikt graag het motto 
van Amsterdamse politicus Wibaut (1859-1936), die 
het bovenstaande bondig samenvat: 

Er is maar één land: de aarde 
Er is maar één volk: de mensheid 
Er is maar één geloof: de liefde 

Veel geïnterviewden geven aan dat liefde de kern is 
van alle religies. 

In de discussie gaf Berghuijs aan dat het voor ons 
als geloofsgemeenschap belangrijk is om dicht bij 
onze eigen waarden te blijven, maar daarbij ook 
gastvrij te zijn voor meervoudig religieuzen. 

Rita Karsten en Hans Wilmink 

Kinderkerk in Bennekom 

 

Op zondag 26 januari was er in onze MVR-kerk de 
eerste bijeenkomst van de “KINDERKERK”; een 
stralende zonnige dag voor de start van deze 
nieuwe jongerengroep! 

De opzet van Kinderkerk is om de jongsten onder 
ons kennis te laten maken met een Bijbelverhaal, 

maar dan op een bijzondere manier. De Kinderkerk 
is bedoeld voor kinderen tussen de 3 en 10 jaar en 
wordt gehouden tussen 16.00 en 18.00 uur. 
Kinderen en hun ouders (of opa’s en oma’s) gaan 
samen ontdekken, vieren en eten. Het Bijbelverhaal 
dat deze viering centraal stond was “Daniel in de 
Leeuwenkuil”. 

De verwachting was hooggespannen; hoe zou men 
reageren op dit initiatief? De opkomst was 
overweldigend, wel 22 kinderen! Met hun ouders 
erbij, waren we totaal met ongeveer 35 mensen. Bij 
binnenkomst kreeg men een hartelijk welkom en 
werd een sticker uitgereikt om je naam op te 
zetten, zodat iedereen kon zien wie je was. Daarna 
werden groepjes gevormd die aan de vele 
activiteiten gingen deelnemen, waarbij steeds 
Daniel en de Leeuwenkuil centraal stond. Er werden 
leeuwen gemaakt, figuren geknipt en geplakt, 
proefjes gedaan, geverfd en gekleurd, gezichten 
geschminkt en er was een hoek gereserveerd voor 
limonade en wat lekkers, waar je van kon snoepen. 
Ook voor de ouders was er natuurlijk koffie of thee. 
Al met al was het een gezellige drukte van belang 
en niet alleen de kinderen vonden het prachtig, ook 
de ouders leerden elkaar op een andere manier 
kennen. Om 17.00 uur werd een korte viering 
gehouden, speciaal gericht op de kinderen; ze 
mochten allemaal meedoen! Het Bijbelverhaal werd 
verteld en uitgebeeld, het kinderkoortje zong uit 
volle borst en ook de ouders deden dapper mee. Na 
ongeveer 20 minuten vertrokken we met z’n allen 
naar de parochiezaal, die door het “Heilig Boontje” 
was omgetoverd in een heus kinderrestaurant! 
Marianne, Hermine en Janneke hadden heerlijk 
eten klaargemaakt voor jong en oud; het was 
voortreffelijk en super gezellig om zo met elkaar te 
eten en te praten. Dit was tevens het einde van de 
eerste viering van de KINDERKERK, en de wens van 
de aanwezigen was om dit zeker een aantal keren 
per jaar te doen. Hulde aan de organisatie en met 
name aan Marieke en Monique. We gaan zeker 
meer over de KINDERKERK horen !!!!! 

Pieter Boers 
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Zaterdag 4 april doe-dag !!!!!!!! 
Jawel, het is bijna weer zover ……… onze jaarlijkse 
“DOE-DAG” zit er weer aan te komen. Een feestelijk 
festijn waar gelukkig ieder jaar weer velen aan mee 
werken. U weet het vast nog wel, onze “vaste” 
groep die het hele jaar door zorgt voor het 
schoonmaken van de zaaltjes, etc., heeft 1 maal per 
jaar extra hulp nodig om de grote kerkruimte aan te 
pakken, en op die oproep wordt gelukkig steeds 
goed gereageerd. Wat houdt die dag ook al weer 
in? Om 9.30 uur komen we bij elkaar in de 
parochiezaal onder het genot van een kop 
koffie/thee met wat lekkers er bij. Dan gaan we 
vragen wie wat het liefst schoonmaakt en gaan we 
daarna de groepjes indelen en gaan we voortvarend 
van start onder begeleiding van vrolijke muzikale 
klanken, de “arbeidsvitaminen”. Om 12 uur is het 
tijd om te genieten van een heerlijke lunch, die 
klaargemaakt is door onze “culinaire” groep. Daarna 
het afmaken van de overgebleven werkzaamheden. 
De “DOE-DAG” start dus om 9.30 uur en duurt tot 
uiterlijk 14.00 uur, daarna nog voldoende tijd voor 
de zaterdagse boodschappen. Truus, Riet en ik 
hopen ook dit jaar weer op een spontaan grote 
opkomst van meelevende en meewerkende 
parochianen en dat gezelligheid en humor ook dit 
jaar weer ruimschoots aanwezig is. We rekenen 
weer op U allen, zodat voor Pasen onze kerk er 
weer tip top uitziet. Dus noteer deze datum: 
ZATERDAG 4 APRIL DOE-DAG !!!!!! Wij hopen weer 
velen te kunnen verwelkomen, met vriendelijke 
groet, ook namens Truus en Riet, Pieter Boers. 

Maaltijd van het Heilig Boontje 
Het is alweer de derde maaltijd dit jaar die we voor 
u gaan verzorgen. 29 maart is een vijfde zondag dus 
die ochtend is er geen viering in onze kerk. Wel is er 
voorafgaand aan de maaltijd een bezinnings-
bijeenkomst in de kerk. Deze begint om 17 uur en 
duurt ongeveer een half uur. Deze bijeenkomst 
staat los van de maaltijd, u hoeft zich hier niet voor 
op te geven. Als u wilt kunt u daarna aanschuiven 
aan de tafels van het Heilig Boontje. 

Wij serveren voor u weer een 3 gangen maaltijd. 
Heerlijk en voedzaam zoals u dat van ons gewend 
bent. We beginnen nu om 17.30 uur en u kunt bij 
de maaltijd aanschuiven voor €7,50 p.p. 
Consumpties zijn €1. 

Opgave en eventuele dieetwensen graag voor 
woensdag 25 maart  bij hermine@planet.nl. Mocht 
u niet zo mobiel zijn laat het ons weten, dan 
proberen wij vervoer te regelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid van Riet Kroes 

 

Maandag 27 januari hebben we in het LBB (Liturgie 
Beleid Bennekom) afscheid genomen van Riet 
Kroes. Riet maakte als vertegenwoordiger van 
verschillende groepen (waaronder het Gemengd 
Koor) heel lang deel uit van het LBB, waar zij een 
enorm positieve bijdrage aan leverde. Als dank voor 
al het werk in het LBB kreeg ze een mooi, 
inspirerend boek over Groene Theologie van Trees 
van Montfoort. Riet, we wensen Bram en jou het 
allerbeste in Den Bosch en hopen je nog vaak in 
Bennekom te mogen begroeten! 

Namens het LBB, Rita Karsten en Hans Wilmink 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

mailto:hermine@planet.nl
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 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurde 
2 December: Sinterklaas. Hebben wij onze Benne-
komse goedheilig man ontvangen. Iemand die wij 
allemaal kennen; en Sint had voor ieder van ons een 
aantekening gemaakt in zijn grote boek. Hij had zijn 
Piet “ik weet het niet” meegenomen. Het was een 
hele gezellige avond vol zang en gezellig samenzijn 
en er is ook veel gelachen. 
16 december: Kerstavond. Een hele inspirerende 
avond die de dames van Wijk 1 en 7 samen hadden 
gecreëerd. Fantastische avond met gedichten, zang 
en rijkelijk versierde tafels met mooie bloemstukjes 
en lekker eten. De heer Jan Heine kwam een lezing 
geven met muziek van Johan Sebastian Bach 
(Weihnachts-oratorium). Jan Heine had ook een 
brief geschreven met de titel: Brief aan mezelf, 
kijkend in de achteruitkijkspiegel van het leven. 
Deze brief is naar alle leden verzonden via de mail 
om hem nog een keer door te kunnen lezen en 
inspiratie op te doen van deze hele mooie tekst. De 
bloemstukjes zijn naar onze leden gegaan die door 
langdurige ziekte niet aanwezig konden zijn. 
6 januari: Nieuwjaarsreceptie. Nadat iedereen 
elkaar de hand had geschud en een heel gelukkig en 
gezond nieuwjaar had gewenst, kwam er een 
muzikale harp lezing van Mevrouw Venekamp. Ze 
begon de lezing door – terwijl ze binnenkwam – op 

de harp te spelen. Minnezangers trokken 
vroeger met hun harp van hof naar hof. 

De harp heeft ook een helende functie. 
Mevrouw Venekamp vertelde over de 

verschillen aan de Europese hoven. 
Allereerst over Ierland waar Brian Boru een mars 
schreef. Over de Duitstalige landen waar het 
haakjes systeem werd uitgevonden zodat de harp 
een halve toon hoger kon spelen. Ze speelde 
vervolgens stukken van het Italiaanse, Franse en 
Spaanse hof en vertelde over de verschillen in de 
vorm en klank van de harpen. Over de chromatische 

harp en de Welsh triple harp. Wist U trouwens dat 
aan het Franse hof Marie Antoinette en Josephine, 
de vrouw van keizer Napoleon, ook harp speelden. 
Mevrouw Venekamp speelt zelf Kamermuziek en 
wordt begeleid door hobo en fluit. 
3 februari: Creatieve Middag. Onze creatieve 
dames hadden weer iets super leuks voorbereid. 
We gingen flessen versieren met Gesso en daarna 
beplakken met servetten, 
lintjes, uitgeknipte stof 
plaatjes en stickers. Het was 
een zeer geslaagde middag 
en iedereen had een mooi 
kunstwerk om mee naar huis 
te nemen.  
Komende gebeurtenissen: 
Maandag 2 maart: lezing van de heer Blokland “My 
Darling Wife”. 
Woensdag 18 maart: Koffieochtend 
Maandag 6 april: lezing van de heer Lucassen over 
de Byzantijnse kerken. 

(Meer informatie over het programma: 
www.kvgbennekom.nl) 
Namens KVG bestuur, Inge Wijngaard 

P.S. Heeft u uw contributie al betaald voor dit seizoen? 
Dat kan op rekening NL28 INGB 0002 9938 09 t.n.v. 
Katholiek Vrouwengilde Bennekom. 

Kledinginzameling “Mensen in Nood” 
De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) 
houdt zaterdagmorgen 4 april van 9.00 uur tot 
11.00 uur weer een kledinginzameling in Benne-
kom. De inzameling wordt gehouden op het plein 
van onze kerk. De opbrengsten van de ingezamelde 
kleding gaat naar Ethiopië. Dankzij uw gebruikte 
kleding en schoeisel kunnen ca. 5000 mensen 
worden voorzien van schoon drinkwater en sanitair. 

Welke kleding kunt u inleveren? 
- oude kleding (broeken, shirts vesten 

overhemden, etc.) 
- oud ondergoed of lingerie 
- oude schoenen 
- tassen en accessoires 

Wij ontvangen uw kleding graag schoon en in 
redelijke staat. Geen speelgoed, knuffels of 
beddengoed. Brengt u alles in gesloten plastic 
zakken. 

Draagt u ook een steentje bij? 
Informatie bij Beppie Govers, tel: 0318 414 850 

http://www.kvgbennekom.nl/
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Kledingbeurs 2020 
Ook dit jaar wil ik, alweer voor de tiende keer!, 
tweedehandskleding gaan verkopen op Vlegeldag. 
Dit kan alleen als u eens lekker door de kasten gaat 
en er mooie, schone en bruikbare kleding uithaalt! 
Echt winter is het nog niet geweest, maar de lente 
komt eraan en daarmee de opruimkriebels, vanaf 
maart 2020 kunt u bij mij kleding inleveren. Geen 
herenkostuums, daar is weinig vraag naar en erg 
mode gevoelig. Janneke Postma, Selterskampweg 
23, Bennekom. En zoals altijd is de opbrengst 
bestemd voor de verbouwing van de parochiezaal 
die binnenkort gerealiseerd wordt! Maar ook 
daarna ga ik door met tweedehands kleding 
verkopen want er is altijd geld nodig, ik denk aan bv 
nieuwe inrichting! 

40 dagen samen duurzaam Bennekom: 
we starten op 26 februari 2020 

Zorg voor de schepping hoort bij het leven met God 
en bij de kern van het christelijk geloof. De huidige 
manier van omgaan met de schepping zal moeten 
wijzigen. We willen naar een duurzame en circulaire 
economie voor de toekomst waar geen afval 
bestaat en grondstoffen opnieuw worden gebruikt 
en waar we gebruik maken van hernieuwbare 
energiebronnen. 

Maar veranderen is vaak lastig en vaak weten we 
niet goed waar te beginnen. Als Taakgroep Kerk, 
Milieu en Samenleving willen we in de komende 40 
dagen een bijdrage leveren om samen Bennekom 
iets duurzamer te maken. We dagen iedereen (jong 
en oud) uit om praktisch mee te doen met een 
aantal uitdagingen. We richten ons in het bijzonder 
op 1) het gebruik van plastic, 2) het bestrijden van 
zwerfafval en 3) duurzaam voedsel. 

Op woensdag 26 februari trappen we af met een 
bijeenkomst in de Brink. De Edese wethouder Lex 
Hoefsloot, Alfred Stomp, Gerard van der Laan en 
Gerben Spies zullen met hun verhalen u enthousiast 
maken om mee te doen. U bent van harte 
uitgenodigd om 20.00 uur. Als u een smartphone 
heeft: neem die dan mee. Op zaterdag 21 maart 
hebben we van 10.00-15.00 uur verschillende 
activiteiten en de inspirerende workshop “God in de 
supermarkt” gepland in De Brink. Houd die datum 
alvast vrij! 

Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving 

Kerstinloop 2019 
Het wordt al bijna een traditie: Kerstinloop op 1e 
Kerstdag. Dit jaar weer in De Brink en voor de 
eerste keer onder auspiciën van de Raad van Kerken 
Bennekom. Voor alle Bennekommers, kerkelijk of 

niet, jong of oud, alleen of met gezelschap, voor 
langere of kortere tijd; iedereen was welkom. 

De start met koffie en de, door gemeenteleden van 
alle deelnemende kerken gebakken, taarten/cakes 
werd druk bezocht en was zeer geanimeerd. Er 
werd volop geknutseld met de jongere kinderen. De 
pooltafel, het tafelvoetbalspel, het knikkerspel en 
het sjoelen in de hal van De Brink trokken meteen 
de wat oudere jeugd. Mandala’s kleuren, diverse 
bordspelen en een spreekwoorden quiz comple-
teerden de vele gezelligheidsactiviteiten. Uiteraard 
werd er daarnaast volop bijgepraat. Kortom er was 
voor elk wat wils. Na het interessante kerstverhaal 
met veel dia’s over de Maasai, een bevolkingsgroep 
in Afrika die grotendeels nog leeft zoals de herders 
in Israël tijdens de geboorte van Jezus, was het tijd 
voor de lunch. Daarna gaf organist Daan de Vries 
uitleg over het orgel van de Brinkstraatkerk en 
werden er enkele bekende en minder bekende 
kerstliederen gezongen. De meeste bezoekers 
trokken vervolgens hun jas aan om lopend of met 
de auto naar de Rooms Katholieke kerk te gaan om 
aldaar de Kerststal te bewonderen. Na terugkomst 
in De Brink werd het tijd voor het afsluitende koud-
/warm buffet met een heerlijk dessert van Robert 
van Woerekom en koffie tot besluit. 

Het was van het begin af aan gezellig en door de 
afwisseling in het programma verveelde het geen 
moment. Er werden veel enthousiaste en positieve 
geluiden gehoord van zowel de aanwezigen als van 
de organiserende vrijwilligers. Er was veel lof voor 
de kwaliteit en diversiteit van de gebakken taarten, 
de lunch, het veelzijdige koud-/warme buffet en het 
verrukkelijke dessert! 

De ‘paraplu’ van de Raad van Kerken zorgde ervoor 
dat er dit jaar ook katholieke gasten en een aantal 
gasten van buiten de Bennekomse kerkgemeen-
schap aanwezig waren. Het was mooi dat een 
bezoek aan de kerststal in het programma kon 
worden opgenomen. De aanwezigheid van een 
aantal tieners gedurende een groot deel van de dag 
werd door de andere aanwezigen hogelijk 
gewaardeerd. Kortom: eenieder die er niet was, 
heeft iets gemist; dus misschien nu al vast in de 
agenda t.a.v. 1e Kerstdag 2020 tijd reserveren om 
een bezoek aan de kerstinloop 2020 te kunnen 
brengen? 

Dank gaat uit naar de (trouwe) vrijwilligers die dit 
allemaal mogelijk hebben; dankzij hun grote inzet 
was het weer een succes en er is ook een 
welgemeend bedankje aan de vele taartbakkers 
(graag doen we volgend jaar weer een beroep op 
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u). En …. hoewel de evaluatie van deze kerstinloop 
nog moet plaatsvinden, durf ik u nu al aan te 
kondigen dat de meeste vrijwilligers volgend jaar 
bereid zijn om weer een kerstinloop te organiseren 
onder auspiciën van de Raad van Kerken 
Bennekom. 

Aart Jochemsen 

Kerststal als grote trekpleister 
Op Eerste Kerstdag hebben wij als geloofsgemeen-
schap MVR Bennekom ’s middags de deur van de 
kerk letterlijk opengezet. Dit was onderdeel van het 
programma van de Raad van Kerken in Bennekom 
om deze hele dag een kerk open te stellen voor wie 
daar behoefte aan heeft. Wie schetst onze 
verbazing dat er zo vele mensen de deur van onze 
kerk op deze kerstmiddag wisten te vinden? 

 

Bijna 200 mensen kwamen de kerststal bewon-
deren, onder het genot van het prachtige pianospel 
van Xander Postma. Jong en oud kwam binnenlopen 
en het was een gezellige drukte. Sommige 
bezoekers waren ook nieuwsgierig naar de kerk zelf 
omdat zij die kenden van lang geleden of er op een 
andere manier over gehoord hadden. Voor de 
kinderen was er wat lekkers dat zij uit de kerstboom 
konden pakken. 

Heel veel dank in het bijzonder aan Herman Smid 
die ook deze keer weer de kerststal helemaal heeft 
opgebouwd. Daarmee heeft hij van de prachtige 
verbeelding van het kerstverhaal van Koos van der 
Zalm een heuse trekpleister gemaakt. 

Gilles Ampt 

Sobere maaltijd 
voor het project ‘De kleine Wereld’ in Wageningen 

Ook dit jaar organiseert de oecumenische werk-
groep Sobere Maaltijd van de Raad van Kerken 
weer een moment van bezinning, ontmoeting en 
solidariteit in de veertigdagentijd. Vrijdag 28 febru-
ari bent u vanaf 17.45 uur welkom aan de gedekte 
tafel in de parochiezaal van de katholieke kerk in 
Bennekom (Heelsumseweg 1). We beginnen om 
18.00 uur met het eten. 

Tijdens maaltijd informeren we u over het project 
‘De kleine Wereld – Bouwen aan Integratie’ in 
Wageningen. Vluchtelingen met verblijfsvergunning 
bouwen hierin mee aan woningen in Wageningen. 
Onder begeleiding van professionals leren ze een 
vak en ook de Nederlandse taal. Ien van Doormalen, 
direct betrokken bij het project, zal u hierover meer 
vertellen. We beloven er weer een bijzondere 
avond van te maken! 

Graag aanmelden vóór 27 februari bij Nicole 
Bischoff (nicolebischoff60@gmail.com, 0318 417 
377), Gozien van der Schans (g-vanderschans@ 
hetnet.nl, 0318 419 667) of Leni Muilwijk (0317 419 
717). We hopen u 28 februari aan onze tafel te 
ontmoeten! 
Werkgroep Sobere Maaltijd van de Raad van Kerken 

Viering Eenheidszondag in de 
Brinkstraatkerk 
Op 19 januari was er geen viering in onze MVR-kerk. 
De jaarlijkse Eenheidszondag-viering werd zoals 
ieder jaar door de Raad van Kerken georganiseerd 
in de Brinkstraatkerk. Het was een zeer inspireren-
de en verrassende viering. Het verhaal van de 
schipbreuk van Paulus op Malta, waar hij en de 
andere opvarenden buitengewoon vriendelijk 
werden ontvangen, liep naadloos over in de 
actualiteit van de bootjes met vluchtelingen die nog 
dagelijks aankomen op Europese kusten. Alleen is 
de ontvangst dan niet buitengewoon vriendelijk. De 
viering was een mooi samenspel van pastor Hans 
Lucassen, Roos van Doorn, de voorganger van de 
Vrijzinnigen Bennekom, en de dominees Loeki van 
der Laan en Anne Verbaan. Het koor ‘In Between’ 
uit Ede zong prachtig. De samenzang met zoveel 
mensen die gewend zijn om te zingen was 
ontroerend! Heeft u deze viering gemist? U kunt 
deze terugkijken op kerkdienstgemist.nl, zoeken op 
Bennekom en Brinkstaatkerk, of klik: 
http://bit.ly/eenheidszondag. 

mailto:nicolebischoff60@gmail.com
mailto:g-vanderschans@hetnet.nl
mailto:g-vanderschans@hetnet.nl
http://bit.ly/eenheidszondag
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Een Buitengewone Midwinter-
ontmoeting 
Een groot aantal Bennekommers heeft, na een 
oproep van de Raad van Kerken Bennekom, van 
maandag 20 januari tot en met vrijdag 14 februari 
(om beurten) hun huis beschikbaar gesteld om in de 
ochtenduren mensen te ontvangen. Gedurende vier 
weken waren er daardoor op elke doordeweekse 
dag, op twee verschillende adressen, Buitengewone 
Midwinter Ontmoetingen. Iedereen was welkom 
om tussen 10.00 uur tot 11.30 uur langs te komen, 
een kop koffie of thee te drinken, met de 
aanwezigen in gesprek te gaan en zo wellicht kennis 
te maken met onbekende dorpsgenoten. 

Op 30 januari was 
mijn huis gastadres. 
Toch wel spannend 
wie er zou komen: 
mijn adres stond wel 
op de website, maar 
niet op de flyer! 
Er kwamen 4 bezoe-
kers die ik zelf op 
deze ontmoeting had 
geattendeerd, maar 
die elkaar niet ken-
den. Zo waren er 
twee buurvrouwen 
die tegenover elkaar 
wonen, maar elkaar 
nog nooit hadden 
ontmoet, en twee 
mensen uit onze MVR-kerk. De jongste bezoeker 
was 28, de oudste 80 jaar. Er ontstond een mooi 
persoonlijk gesprek. Het was met recht een buiten-
gewone ontmoeting! We waren het er allemaal 
over eens, dit was heel bijzonder! En zeker voor 
herhaling vatbaar! 

Rita van Doesum-Karsten 

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

Vorig jaar hebben we gezamenlijk 32 volle kratten 
levensmiddelen bijeengebracht en hebben we 
daarnaast een fantastisch bedrag van € 868 naar de 
voedselbank kunnen overmaken. We willen u van 
harte uitnodigen om ook dit weer mee te doen met 
de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede om 
hier wederom een groot succes van te maken. 
Wat kunt u doen? 
Op de inzamelpunten staan kratten waarin u 
levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar 
stelt aan de Voedselbank. Het gaat daarbij om 
houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, 
groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam 
of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst maar ook om 
luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, 
wasmiddel, etc.. Ook een financiële bijdrage is 
mogelijk; u kunt uw gift overmaken op 
bankrekening NL16 SNSB 0947 0033 04 van 
Hervormde Diaconie Bennekom o.v.v. actie 
voedselbank maart 2020. 
Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? 

• op zondag 8, 15, 22, en 29 maart in de kerken 
rond de vieringen 

• op vrijdag 13 en 27 maart in het Kerkheem tijdens 
de weekmarkt 

• op alle werkdagen van 9 t/m 27 maart tussen 
10.30 uur en 11.30 uur bij de parochiewacht in de 
Torenzaal van de Katholieke Kerk, Heelsumseweg 1. 

We hopen op uw gulle medewerking, alvast 
hartelijk dank!!! 
Namens de werkgroep van de gezamenlijke Kerken: 

*Hervormde Gemeente 
*Vrijzinnigen Bennekom 

*Gereformeerde Kerk 
*Chr. Gereformeerde Kerk 

*RK Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 
Zie op www.voedselbankede.nl voor meer 
informatie 

http://www.voedselbankede.nl/
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Wat doet een SchuldHulpMaatje? 
Om u/jullie als achterban van ISOFA/SchuldHulp-
Maatje Wageningen op de hoogte te houden, laten 
we af en toe van ons horen. Meestal is het vanwege 
privacy onmogelijk om iets uit onze praktijk te 
vertellen of op papier te zetten. Maar in het 
afgelopen jaar stond er een artikel in de Gelder-
lander met o.a. een geanonimiseerd praktijk-
verhaal. Hieronder een gedeelte uit het interview 
dat Manon Bastidas hield voor de Gelderlander (29 
maart 2019). 

Met zo’n 40.000 euro schuld meldde Peter (niet zijn 
echte naam) zich drie jaar geleden bij ISOFA-
Wageningen voor een SchuldHulpMaatje. ‘Ik was 
gescheiden en had op financieel gebied een aantal 
verkeerde beslissingen genomen. Dat wilde ik heel 
lang niet onder ogen zien’, vertelt hij. Zijn maatje 
kwam in het begin om de week bij hem thuis. ‘Als 
eerste zetten we samen alle inkomsten en uitgaven 
op een rijtje. We keken waar ik schulden had en 
probeerden te achterhalen of er nog meer waren’, 
zegt de 35-jarige Wageninger. Een gevoel van 
schaamte had Peter niet ten opzichte van zijn 
SchuldHulpMaatje. ‘Dat punt was ik al voorbij, want 
de situatie was uitzichtloos’, zegt hij. Toch stond 
Peter niet altijd te juichen als ze kwam. ‘Dan wist ik 
dat ik weer achter bepaalde dingen aan moest. Ze 
zei gewoon: ‘je gaat nu bellen’ en dan bleef ze erbij 
zitten. Daardoor heb ik zelf inmiddels al veel 
stappen ondernomen.’ 
Op dit moment begeleiden dertien vrijwilligers 28 
mensen met schulden in Wageningen. Gelukkig niet 
allemaal met zo’n grote schuld als Peter. ISOFA/ 
SchuldHulpMaatje Wageningen werkt samen met 
andere instanties die betrokken zijn bij schulden-
problematiek. ‘De gemeente houdt zich bezig met 

professionele schuldsanering. Een groot verschil is 
dat onze vrijwilligers bij mensen thuis komen. Het 
kan al een enorme steun zijn als er iemand helpt om 
de zaken te ordenen en inkomsten en uitgaven op 
een rijtje te zetten’, zegt Leontine van Eck, 
coördinator bij SchuldHulpMaatje in Wageningen. 
‘Het voordeel van een vreemde die de helpende 
hand biedt, is dat die minder snel oordeelt. Een 
broer zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: ‘wat stom 
dat je die auto hebt gekocht’, maar een maatje 
helpt om inzicht te krijgen en de hulpvrager kan dan 
zelf keuzes maken’. 
Marion Boelhouwer (bestuurslid) vult aan: ‘Mensen 
wachten vaak behoorlijk lang met hulp vragen, 
want ze ervaren toch een drempel. Dat is jammer, 
want dan is de schuld meestal ook opgelopen. Als je 
een betalingsachterstand hebt bij je zorgverze-
kering of huur, hangt daar snel een prijskaartje aan 
in de vorm van incassokosten, boetes of rente. Dat 
loopt heel hard op.’ 
Veel SchuldHulpMaatjes zijn sociaal sterk en niet 
bang voor cijfers. Het belangrijkst is echter dat ze 
beschikken over veel geduld. Regelmatig is het twee 
stappen vooruit en weer één terug. Het is vaak een 
langdurig proces. Als de schulden zijn afbetaald, 
houdt de vrijwilliger meestal nog een tijdje contact. 
Het is fijn om te zien als iemand uiteindelijk weer op 
eigen benen kan staan. 

Tot zover een gedeelte uit het interview in De 
Gelderlander. 

Alle vragen voor hulp of om maatje te worden, 
kunnen gesteld worden aan Leontine van Eck. Zij is 
bereikbaar via: telefoon: 0637 289 131, mail: 
coordinator@isofa-wageningen.nl, website: isofa-
wageningen.nl en uitdeschulden.nu. 
 

  

mailto:coordinator@isofa-wageningen.nl
http://isofa-wageningen.nl/
http://isofa-wageningen.nl/
https://uitdeschulden.nu/
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 ________________________ FORUM ________________________  

 

MVR-estafette: 
Bernardine Kleij 

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: Bernardine Kleij-den Ouden 

Geboren: in de Zaanstreek, in Wormer, op 10 
augustus 1971 

Verliefd, verloofd, getrouwd: Meer dan een kwart 
eeuw verliefd, waarvan 20 jaar getrouwd, met Chris 
den Ouden. Samen zijn we de trotse ouders van 3 
prachtige dochters: Frederieke (16), Katinka (13) en 
Quirine (bijna 10). 

Hobby’s: Als klein meisje was ik altijd al aan het 
knutselen met schaar, lijm, pen en papier. Nog 
steeds ben ik graag creatief bezig en bind ik boeken 
met de hand en kalligrafeer ik letters op bijna alles. 
Mijn website – www.beetjebezig.nl – laat zien wat 
ik zoal doe. Ik moet er wel even bij vermelden dat 
de blog op het ogenblik niet actueel is, want met 
een gezin en een baan is het altijd zoeken naar tijd 
en balans en dan heeft sociale media uiteraard niet 
de eerste prioriteit :-) 

Opleiding: De periode vanaf de Kleuterhoek tot aan 
de Vrije Universiteit (bedrijfseconomie) beslaat zo’n 
20 jaar van mijn leven. Grappig detail – bedenk ik 
nu – is dat ik de eerste en laatste stappen van mijn 
schoolcarrière op een protestant instituut deed. 

Tegenwoordig volg ik veel cursussen en workshops 
op het creatieve vlak, omdat ik het leuk vind om iets 
nieuws te leren, uit mijn comfortzone te komen en 
mijn kennis uit te breiden. 

Huidige beroep: Letters doe ik als hobby, cijfers zijn 
mijn werk. Van een brij aan getallen en data maak ik 
als business controller heldere analyses en 
rapportages waardoor managers kunnen sturen. Ik 
werk graag samen met mensen die een passie 
hebben voor hun vak en het motiveert mij dat ik 
hen kan ontzorgen, door de financiële kant voor 
mijn rekening te nemen. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Dopen, communie en vormsel waren 
vroeger vanzelfsprekend, evenals kinderkoor, 
jongerenkoor en het misdienaar zijn. Mijn vader 
was koster en later penningmeester van het 
parochiebestuur, mijn moeder was lector en later 
voorzitter van de liturgiecommissie. De kerk hoorde 
er gewoon bij in ons gezin. De Maria Magdalena 
parochie in Wormer was (en is nog steeds) een 
ruimdenkende geloofsgemeenschap met mensen 
die – als het ware – geen verticaal maar horizontaal 
geloof hebben. Dat is ook zoals ik geloof: daar waar 
vriendschap is en liefde, daar is God (Ubi caritas et 
amor, Deus ibi est). Er zit wat van God in jou, in mij, 
in iedereen. God zit voor mij in de mensen om me 
heen. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Toen wij 20 jaar geleden 
verhuisden van Noord-Holland naar Bennekom 
waren we niet zo met de kerk bezig. Onbewust 
kozen we voor een katholieke basisschool en kwam 
de kerk weer in beeld. Gelukkig herken ik in de MVR 
ook vaak een horizontaal geloof, dus dat is de reden 
van mijn betrokkenheid. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Met Kom-in-de-Kring verzorgden we 
de opvang tijdens kerkdiensten voor met name de 
jongere kinderen. Met zingen, praten en knutselen 
probeerden we een kleine overdenking mee te 
geven. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, 
totdat we het (helaas) alleen nog voor onze eigen 
kinderen deden en daarom met de vieringen 
gestopt zijn. 
Met dezelfde club mensen organiseren we wel nog 
steeds het feest van Sint-Maarten voor alle 
kinderen uit Bennekom. Met de toenemende wet- 
en regelgeving is dat elk jaar een uitdaging. Het is 
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echter wel iedere keer weer bijzonder om al die 
lampionnetjes in een optocht in het donker te zien 
gaan en de verbeelding van het verhaal op het veld, 
in het licht van het vuur. Na afloop delen de 
kinderen een pannenkoek in de vorm van de mantel 
van Sint Maarten en als we dan die blije koppies 
zien en alles is gelukt en goed gegaan, zijn we als 
team erg trots en tevreden. Dat we dat samen – en 
met al die vrijwilligers – voor elkaar krijgen, dat 
doet ons goed. 
Overigens zou de KidK-groep dit bijzondere gevoel 
graag willen delen met anderen, ook omdat we het 
al heel wat jaren doen. Dus als er een lezer van dit 
blad graag mee wil doen (het kost je maar 
2 avonden voorbereiding en 1x de uitvoering op 
11 november), dan ben je van uitgenodigd om 
contact op te nemen! :-) 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Quirine zingt in het kinderkoor 
Eigenwijs o.l.v. Matty Huls en dat is waarom ik 
tegenwoordig in de kerk kom. Met de zingende 
kinderen en hun ouders halen we dan de 
gemiddelde leeftijd van het kerkbezoek weer een 
beetje omlaag :-). Helaas ervaar ik dat veel 
vieringen anders dan de gezinsviering toch vaak 
klassieker zijn en gericht op volwassenen. Terwijl er 
naar mijn mening prima een middenweg te vinden 
is om kinderen én oudere mensen te boeien bij de 
liederen, de gebeden en/of uitleg van verhalen, 
zonder dat het direct een kinderviering wordt. 
Wat ik ook jammer vind, is dat ons kerkgebouw niet 
multifunctioneler is. Wat zou het fijn zijn als de 
ruimtes meer aan de eisen van deze tijd zouden 
kunnen worden aangepast en dat het gebouw nog 
meer gebruikt kan worden. De plannen zijn er, dat 
lees ik ook, en er zullen genoeg redenen zijn 
waarom dat het niet sneller tot stand komt. In de 
bovengenoemde parochie in Wormer heeft men 
dat ongeveer 15 jaar geleden groots aangepakt. En 
dat heeft mooi uitgepakt in een kerk waar nog 
voldoende mensen in kunnen, maar eveneens in 
een mooie ontmoetingsruimte die ook gebruikt kan 
worden door niet-kerkgangers en/of voor niet kerk-
gebonden activiteiten. Zo’n ruimte brengt dan toch 
mensen samen, daar ontstaat een samenzijn en dat 
is wat ik MVR zo graag zou gunnen in de toekomst. 
Ik kan een uitnodiging om ideeën op te doen vast 
wel organiseren :-) 

Verder actief met: Als ik niet zorg, werk, speel, 
slaap of eet, probeer ik regelmatig te sporten en 
ben ik actieve ouder op school (o.a. als voorzitter 
van de ouderraad). Veel doen naast voldoende rust 
en aandacht voor anderen en mezelf zijn 

terugkerende onderwerpen in mijn leven waar ik 
continu de balans voor zoek. Dus graag actief, maar 
soms ook bewust niet :-) 

Stokje gaat door naar: Egon Hofstad. Ik ken hem als 
man van Irene en als vuurvader bij Sint Maarten, 
maar is ook zeer betrokken bij MVR als voorzitter 
van de werkgroep gezinsviering. Ik wil graag weten 
hoe hij kerk beleeft en wil doorgeven aan de 
volgende generatie.
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Bezoekgroep Bennekom 
De bezoekgroep is een groep die al heel lang 
bestaat. Nakijken kan ik het niet, maar denk dat 
deze groep toch wel vanaf het begin van de 
oprichting van onze geloofsgemeenschap bestaat. 
Achterliggend idee 
Het idee voor de bezoekgroep is destijds ontstaan 
vanuit de gedachte dat mensen, die ziek zijn, in een 
verzorgingshuis wonen, thuis wonen en alleen zijn, 
aandacht vanuit onze geloofsgemeenschap 
verdienen. De leden van de bezoekgroep werden 
gevraagd om mensen, namens de kerk, te bezoeken 
en aandacht te geven. Er werd op vragen ingegaan 
die er waren en soms werd ook de communie 
gebracht. Het bezoeken namens de kerk, de 
parochie en later de geloofsgemeenschap, is door 
vele oudere medegeloofsgenoten jaren en jaren 
gedaan. Het bezoeken was een vast ritme voor 
degenen die bezocht werden. Nu zijn er vanuit 

lange jaren geleden nog slechts oude mede-
geloofsgenoten die regelmatig bezocht worden. 
Hoe gaat het momenteel met de bezoekgroep? 
Momenteel zitten Guus Mosch, Marianne van 
Oostrum, Leny Schlepers, Henny Schurgers, Toos 
Teunissen en ondergetekende in de bezoekgroep. 
Veel aanmeldingen om medeparochianen te 
bezoeken krijgen we niet. Als coördinator kaart ik 
het aan bij mensen waar ik zomaar op bezoek ga. 
Maar op de vraag of zij bezoek vanuit de kerk op 
prijs stellen krijg ik vaak geen positief antwoord. Dat 
hoeft voor hen niet. 
Bloemetje van Arsis 
De laatste jaren is er tijdens de vieringen van Arsis 
de mogelijkheid om voor de viering namen van 
medeparochianen op een briefje te schrijven 
achterin de kerk bij het intentieboek. Het briefje 
met naam dat wordt uitgekozen wordt bij de 
mededelingen genoemd en daar gaat het bloemetje 
van Arsis dan naar toe. Vaak zijn er meerdere 
briefjes met namen en deze gaan dan naar de 
pastoraatsgroep. Zij kunnen dan eventueel contact 
opnemen met de genoemde personen. Is er onder 
de genoemde personen iemand bij die bezoek wil 
hebben vanuit de bezoekgroep dan wordt dat 
doorgegeven. 

Namens de bezoekgroep, 
Marian Bolscher 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pasen) tot zondag 22 maart; voor TitusBreed tot maandag 
16 maart 
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 
 

 

 

WERKGROEPEN AAN HET 

WOORD 

 

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:baks65@gmail.com
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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 

 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 
P.R.Groep 
Hans Wilmink 0318 413 049 wilmink@planet.nl 

 

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: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
mailto:wilmink@planet.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 

Kardoen Bennekom 

Barneveld Schuurman Makelaars 

Baars Bedden 

Van den Top rijopleidingen 

De bloemenmand 

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop 

Kapsalon Everline 

Henri’s Stekje 

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 

 

China Garden 

Smit & Moormann, notarissen 

Meubel & Interieur restyle 

Bouwbedrijf Van Grootheest 

Albert Heijn Bennekom 

Wijnhuis Bennekom 

Roelofs - Technisch Maatwerk 

2Wielercentrum 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 

Garage Bennekom autobedrijf 

haroboomwerk - bennekom 

cafetaria-bennekom 

Mitra Bennekom 

 

 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.aandachtvoorieder.nl/Liesbeth.aspx
http://www.kardoen.nl/
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.facebook.com/HenrisStekje/?ref=py_c
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/
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.2wielercentrumbennekom.nl/
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/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://www.haroboomwerk.nl/
https://www.snackbarbaar.nl/bennekom/cafetaria-bennekom
https://www.mitra.nl/winkels/mitra-bennekom-van-oostenbrugge-oude-kerkplein

