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________________________ C ORON A ________________________
De Corona zet veel op z’n kop; ook simpele dingen. Geen TitusBreed en geen NieuwSBlad in Bennekom met
Pinksteren. Daarom schrijf ik weer een voorwoord voor het NieuwSBlad in de hoop dat het over enkele
weken uitkomt.
Door alle maatregelen om een einde te maken aan de Corona epidemie zijn veel contacten niet mogelijk en
vereenzamen mensen. Vooral bejaarden en mensen in verzorgingstehuizen missen het contact met
anderen. Omgekeerd geldt dat ook: ik mis de vieringen op Walraven. Eén keer per maand ben je samen
met de mensen die naar de viering komen. Pas in september worden die vieringen (misschien) weer hervat.
Als je, om drukte te vermijden, ’s morgens vroeg boodschappen doet valt het op hoe rustig het is. Er zijn
weinig mensen op de been. Omdat het dan nog niet zo druk is (en omdat de 1,5m norm geldt) heb je veel
meer oog voor de mensen om je heen. Je kijkt naar de andere mensen en met een brede glimlach van 2
kanten draai je op gepaste afstand om elkaar heen. Ik hoop van harte dat die aandacht voor elkaar zal
blijven, ook als alle Corona maatregelen allang weer vergeten zijn.
Door de Corona epidemie en ook door de droogte van de laatste maanden besef je dat je je leven niet in
eigen hand hebt. In goede tijden en vooral ook in slechte tijden heb je inspiratie nodig om verder te gaan.
Inspiratie en bezieling; dat is de kern van het Pinksterfeest. De Geest die Jezus kracht gaf, de geest van
wijsheid en van liefde is ook aan ons gegeven.
Het is 5 jaar geleden dat de encycliek Laudato Si’ verscheen. In het gebed van Paus Franciscus dat hij op 24
mei met veel anderen heeft gebeden wordt God gevraagd om ons te bezielen met die Geest zodat wij leven
met open ogen en een open hart voor de mensen om ons heen en met zorg voor de schepping. Het gebed
van de Paus eindigt met de volgende regels:
Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn
Op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen
Dat wij met alles en allen verbonden zijn
Mogen wij ons laten raken en in beweging komen
Door de schreeuw van de aarde en van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer. Amen
Het is een gebed dat mij steeds weer diep raakt. Ik hoop dat het voor ons allemaal richting zal geven aan
ons leven. Dat iedereen zich op eigen manier zal inzetten voor de schepping en voor de medemensen.
Piet Muilwijk
P.S.: Het gebed is te downloaden van de Nieuwsbrief van de RK kerk Bennekom van 23-5-2020. Googelen
op 5 jaar Laudato Si’ geeft ook veel informatie.
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De Mariakapel is van maandag t/m
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur.
Tijdens deze uren is de parochiewacht
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk.
(tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt
u indien nodig uw berichten inspreken
op een antwoordapparaat, dat dagelijks
wordt beluisterd door de leden van de
pastoraatsgroep. In noodsituaties, bediening, handoplegging en ziekenzegen,
overlijden, kunt u het nummer dat op de
band staat bellen.

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

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

_____________________ K ERKBER IC HT EN _____________________
9. Liturgieboekjes liggen op de zitplaatsen
10. Ga NIET knielen; blijf zitten, anders is de afstand
van 1,5 meter niet gegarandeerd.
11. Zing NIET mee met de liederen. Zingen kan de
kans op besmetting vergroten.
12. Volg de looppijlen op de paden bij het ter
communie gaan en het verlaten van de kerk.
HOUD 1,50 m. AFSTAND
13. Communie-uitreiking bij een eucharistieviering
gebeurt per blok banken. Er wordt in één enkele
rij naar voren gelopen door het middenpad; er
zijn vakken aangegeven voor 1 persoon. Vóóraan
moeten opnieuw de handen worden ontsmet.
Communie wordt uitgereikt met een pincet of
lepel, vanachter een plexiglasscherm, en mag
indien gewenst worden aangenomen op een
schone, katoenen, witte zakdoek.
14. Verlaten van de kerk gaat rij voor rij van achter
naar voor. Let op de aanwijzingen van de
begeleiders.
15. Vermijd toilet gebruik (indien mogelijk)
16. Een kaars opsteken en een persoonlijk gebed
kan nadat de kerk leeg is; +/- een kwartier na
afloop van de viering. Dit kan ook bij het
Mariabeeld vóór in de kerk.
17. Napraten (evt. met koffie/thee) alleen buiten op
1,50 meter afstand.

Vanaf eind juni starten de vieringen in
onze MVR kerk weer!
Na ruim 3 maanden gaan op zondag 28 juni de
vieringen in onze eigen Maria Virgo Regina-kerk
weer van start. Pastoor Henri ten Have gaat dan
voor in een eucharistieviering om 11.00 uur. Op 28
juni mogen er 30 kerkgangers aanwezig zijn bij de
viering. Vanaf 1 juli mogen er meer kerkgangers
naar de kerk komen. In onze kerk zijn er bij een
eucharistieviering maximaal 56 zitplaatsen en bij
een woord- en gebedsviering maximaal 80 zitplaatsen beschikbaar. Er worden deze zomer alleen
eucharistievieringen en woord- en gebedsvieringen
gehouden.
Corona-maatregelen
De landelijke richtlijnen van het RIVM en de
bisschoppen zullen worden gevolgd. Dit betekent
onder meer dat men zich van te voren dient aan te
melden voor vieringen en dat in en om de kerk de
1,5 meter-regel in acht wordt genomen. Er is een
gebruiksplan voor de kerk opgesteld door leden van
pastoraatsgroep, kosters en locatieraad. Een korte
samenvatting hiervan vindt u hieronder:
1. Dringend verzoek: bent u verkouden, hebt u
koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde
ziektesymptomen: BLIJF THUIS!
2. Kom alleen naar de viering nadat u
GERESERVEERD hebt. Zie verder onder
‘reserveren’.
3. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor
aanvang. Kerkbezoekers worden buiten in het
portaal opgevangen en gevraagd naar
reservering én gezondheid.
4. HOUD 1,50 m. AFSTAND! Kom niet te dicht bij
iemand die niet uw huisgenoot is.
5. Er ligt geen intentieboek. Schriftelijk meegebrachte intenties kunnen in een mandje worden
gelegd.
6. Er worden geen collectemandjes doorgegeven
tijdens de viering. Collectegelden en -bonnen
kunnen voorafgaand aan en na afloop van de
viering in de mandjes bij de uitgang worden
gedeponeerd.
7. Ontsmet uw handen! Hoest in uw elleboog!
Gebruik papieren zakdoekjes! Er staan flesjes
met ontsmettingsgel bij de achterste banken,
direct na binnenkomst.
8. Volg de aanwijzingen op van de begeleiders; u
wordt naar uw plaats begeleid.

Een uitvoerig protocol staat op de website:
https://www.rkkerkbennekom.nl/
Reserveren
Als u naar een viering wilt komen, dient u van te
voren te reserveren. Reserveren voor een viering
kan in de week voorafgaand aan die viering: van
maandagmorgen 8.00 uur tot vrijdagmorgen 11.30
uur. Dus voor de viering van 28 juni kan worden
gereserveerd van maandagmorgen 22 juni tot en
met vrijdagmorgen 26 juni. Omdat er maar een
beperkt aantal mensen in de kerk kan, krijgt u tijdig
bericht of u bent toegelaten. Er wordt gewerkt met
een reservelijst, voor het geval er onverhoopt
mensen moeten afzeggen.
Reserveren kan op 3 manieren:
- via het invullen van het reserveringsformulier op
de MVR-website. Dit heeft onze sterke voorkeur.
- door het invullen van een formulier bij de
parochiewacht.
- telefonisch bij de parochiewacht. De parochiewacht vult dan het formulier voor u in.
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Zondag 28 juni, 13de zondag door het jaar
11.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. cantors
voorganger: pastoor Henri ten Have
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Mooi leven huis Bennekom

De parochiewacht is open van maandag tot en met
vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur; telefoon: 0318 414
896.
Op het formulier worden o.a. tijdstip en dag van
aanmelding geregistreerd en uw emailadres of
telefoonnummer, zodat we de reservering kunnen
bevestigen.
Mocht u na reservering toch gezondheidsklachten
krijgen, wilt u zich dan afmelden zodat iemand
anders in uw plaats kan komen?
Uw gegevens worden 14 dagen bewaard om
contactonderzoek door de GGD mogelijk te maken.
Mocht u binnen 14 dagen na een viering ziek
worden en een positieve Corona-testuitslag krijgen,
wilt u dan doorgeven aan de GGD dat u recentelijk
een kerkviering hebt bijgewoond? De GGD neemt
dan contact op met onze kerk.

zondag 5 juli, 14de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
cantors
voorganger: Antoinette van Schaijk
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Caritas
zondag 12 juli, 15de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en gebedsviering met
muzikale ondersteuning van Arsis
voorganger: Marian Bolscher
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Leger des Heils

Tot slot
Het is heel fijn dat er straks in onze kerk weer
vieringen gehouden kunnen worden. Onze
geloofsgemeenschap doet er alles aan om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Maar het is ook úw verantwoordelijkheid. Alleen
sámen kunnen we het virus de baas en toch goede
vieringen hebben.
Wij hopen u binnenkort weer in onze kerk te
kunnen begroeten!
Locatieraad en pastoraatsgroep

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsisvieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van
de persoon en de reden ervoor via een mailtje
sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.
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 die via de mail
binnenkomen gaan ook naar de pastoraatsgroep
voor het aandachtspastoraat.
zondag 19 juli, 16de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
cantors
voorganger: Piet Muilwijk (?)
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Amnesty International

Vieringen

Overzicht van de vieringen vanaf 28 juni t/m 30
augustus 2020 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in
Bennekom.

zondag 26 juli, 17de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
cantors
voorganger: pastor Ben Piepers
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Artsen zonder grenzen

Vanwege de corona-protocollen vindt u hieronder
een aangepast vieringenrooster, zonder koren.
Uiteraard zijn alle vieringen onder voorbehoud, de
situatie kan zomaar wijzigen. Veranderingen
worden gemeld in de digitale nieuwsbrief. Er dient
voor iedere viering gereserveerd worden. Kijk
hiervoor op de MVR website of verderop in dit
blad. Op de website vindt u ook de liturgie van de
viering van de betreffende zondag.

zondag 2 augustus, 18de zondag door het jaar
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. cantors
voorganger: pastoor Henri ten Have
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Caritas
zondag 9 augustus, 19de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
cantors
voorganger: pastor John Rademakers
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Voedselbank Ede

Op het prikbord buiten de kerk vindt u een
Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze
buitenlandse gasten.
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zondag 16 augustus, 20ste zondag door het jaar
10.00 uur:
laudenviering m.m.v. cantors
voorganger: 2 lectoren
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Willemshoeve

koor Rudolf van Aart, echtgenoot van Thea van
Aart - van Straelen.
- Op 12 mei 2020 is op 87 jarige leeftijd overleden
Jos de Groot, echtgenoot van Willemien de GrootUitendaal.
- Op 28 mei 2020 is op 78 jarige leeftijd overleden
Truus Jansen-Warffemius, echtgenote van Jan
Jansen.

zondag 23 augustus, 21ste zondag door het jaar
10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. cantors
voorganger: pastor Adri van Dijk
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Manege zonder Drempels

Komt dat zien en zorg dat je er bij komt!
Oproep aan jonge ouders of andere parochianen om
actief deel te nemen aan de werkgroep
gezinsviering.

zondag 30 augustus, 22ste zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
cantors
voorganger: pastor Guido Dieteren
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
MIVA

Als werkgroep bereiden we samen met
verschillende voorgangers gezinsvieringen voor. De
gezinsviering is bij uitstek een laagdrempelige
kerkbijeenkomst voor jonge gezinnen. Het betreft
over het jaar heen zo'n 5 gezinsvieringen:

zondag 6 september, 23ste zondag door het jaar
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. cantors
voorganger: pastoor Henri ten Have
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Cordaid

- Kerstavond
- Begin februari de introductie van nieuwe
communicantjes in samenwerking met de
werkgroep 1e communie
- Palmpasen
- Goede Vrijdag
- Pinksteren

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.

De voorbereiding bestaat per gezinsviering uit
minimaal één bijeenkomst van de werkgroepsleden
en de voorganger. Deze voorbereidingen vinden
meestal plaats bij een van hen thuis. Na een
inspirerende tekst van de gastvrouw/-heer gaan we
aan de hand van het thema voor de volgende
gezinsviering brainstormen over hoe we de viering
gaan opzetten. Hierin willen we zoveel mogelijk de
kinderen bij de dienst betrekken door het thema uit
te beelden. Verder door muzikale ondersteuning,
zang, voorbeden voorlezen, collecte.

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.

Dirigente van kinderkoor Eigen Wijs, Matty Huls,
verzorgt bijpassende liederen. Bart Huls verzorgt de
liturgie en stelt het boekje samen.
Stuur
een
mail
naar
gezinsvieringen@
rkkerkbennekom.nl als je vragen hebt, iemand kent
die hier uitermate geschikt voor is of je bent zelf
enthousiast geworden. Of spreek een van de
(onderstaande) leden van de werkgroep
gezinsviering aan.

Mededelingen
Verhuisd
- John Veraa naar Heelsumseweg 3
- Ruud van der Linden van Heelsumseweg 3
Bennekom naar Prof. Schermerhornpark 26,
6716EC Ede.
- dhr M. Verschuur van Panoramaweg 27 - 23
Bennekom naar Olympiaplein 12, 6707EN
Wageningen.
Overleden
- Op 9 april 2020 is op 86 jarige leeftijd overleden
onze medeparochiaan en lid van het gemengde

Zegt het voort!
Met vriendelijke groet,
Matty Huls, Karin Schepers, Liqaa Issa,
Inge van Teijlingen, Bart Huls, Egon Hofstad
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Pastorie

avonturier, taalkundige, reiziger, helper en gelovige.
Dat geeft aan dat hij een veelzijdig man was. Erwin
vertelde: Je hebt mij zoveel talenten meegegeven:
je muzikaliteit, je taalvaardigheid, je handigheid, je
sportiviteit. Mijn vrienden spreken van ‘Bartensiaanse precisie’.

Na ruim 25 jaar in de pastorie aan de
Heelsumseweg 3 te hebben gewoond heeft Ruud
van der Linden besloten om de huur op te zeggen
en te gaan verhuizen naar Ede. Sinds begin april
heeft hij zijn intrek genomen in een iets kleiner
appartement. Namelijk dat van zijn moeder.

Binnen onze geloofsgemeenschap was je een
trouwe bezoeker van de zondagsvieringen. Je had je
vaste plaats maar het koffiedrinken na afloop liet je
aan je voorbij gaan. Het gehoor liet je de laatste
jaren in de steek. Jij was een denker; dat kwam naar
voren in de avonden van het Leerhuis. Binnen de
geloofsgemeenschap was je vooral een doener. Je
zat in de redactie van ons parochieblad, je bracht
parochiebladen rond. Je was samen met Margreet
wijkcontactpersoon. Margreet had de sociale
contacten en jij bracht de parochiebladen rond. Je
stencilde vieringen, programma’s van het KVG.

En dan is er nog iemand die kleiner wil gaan wonen.
Hoewel het bij de locatieraad al enige tijd bekend
was dat Ruud de huur ging opzeggen, rekening
houdend met zijn opzegtermijn, is hier geen
ruchtbaarheid aan gegeven. Toch heeft onze koster,
John Veraa, op de één of andere manier al in een
vroeg stadium gehoord dat de pastorie leeg kwam
te staan en bereikte ons zijn verzoek om hierin
tijdelijk te mogen gaan wonen. Hij en zijn vrouw,
Corrie, willen ook graag kleiner gaan wonen maar zij
wilden eerst hun huis verkopen om daarna op zoek
te gaan naar een kleinere woning. Voor de
tussenliggende periode zochten ze tijdelijk een
onderkomen. Dit verzoek is, in overleg met het
parochiebestuur, besproken en geaccordeerd. Het
bestuur van de Zalige Titus Brandsmaparochie heeft
hem en zijn vrouw een huurcontract aangeboden
van minimaal een half jaar tot maximaal 2 jaar.

De laatste jaren liet het gehoor en je geheugen je
steeds meer in de steek. Vooral het geheugen dat je
in de steek liet daar kon je maar niet over uit.
Wandelen heb je tot het laatst gedaan. Je hield van
de omgeving van Bennekom, de natuur, waarin je
soms samen wandelde met je kleinzoon en hem
allerlei weetjes vertelde.

De familie Veraa is na Pasen voortvarend te werk
gegaan met het schoonmaken en het schilderen van
het interieur. De komende tijd zijn zij de nieuwe
bewoners van de pastorie.
Gerard Bolscher
Gebouwen@rkkerkbennekom.nl

Zondag 15 maart heeft hij de laatste wandeling
gemaakt met Arjen waarin hij duidelijk heeft
aangegeven dat hij enorm trots was op zijn zonen,
hun echtgenoten en zijn kleinkinderen. Hij was voor
hen een stoei-opa.
In de viering ten afscheid hebben we gekozen voor
de lezing van Prediker, “Alles heeft zijn tijd” en de
mooie tekst van Dietrich Bonhoeffer: “Als je van
iemand houdt”. Alles heeft zin in een mensenleven.
Het is altijd weer nemen en dan weer geven. Zijn
aardse leven is voltooid. Hij heeft zich altijd door
God laten leiden. Nu leidt God hem naar zijn
volgende bestemming.

In memoriam Don Barten
Op woensdag 18 maart 2020 is overleden Don
Barten. Hij is 88 jaar geworden. Don is geboren in
Groningen op 25 februari 1932. Hij groeide op
tijdens de oorlog. De oorlogsjaren hebben diepe
indruk op hem gemaakt.
Hij was een lieve, aardige man. Hij heeft Margreet
Bollen leren kennen en hij heeft altijd gezegd dat hij
veel van haar geleerd heeft in de manier van
omgaan met anderen. Ze trouwden op 6 juli 1960.
Dit jaar zou het jaar zijn waarin ze hun 60 jarig
huwelijk wilden vieren.

In memoriam Rudi van Aart
Op donderdag 9 april 2020 is Rudi van Aart op de
leeftijd van 86 jaar overleden. Op de kaart stond
deze tekst:
“Bedenk dat de dood niet anders is
dan een overgang in licht verschiet
voor degene die aan het firmament
Gods onvergankelijk teken kent.”

Zij hebben 2 zonen gekregen, Erwin en Arjen.
Beiden hebben een herinnering uitgesproken
tijdens de afscheidsviering in de kerk, die vanwege
het coronavirus minimaal bezet was. Alleen het
gezin en de persoonlijk uitgenodigde gasten op
ruime afstand van elkaar.

Deze tekst is bemoedigend en verwijst naar het
geloof van Rudi.

In de herinneringen van Arjen kwam Don naar
voren als een techneut, perfectionist, filosoof,

Rudi stond bekend als een aimabel man. Hij voelde
zich sterk betrokken bij de kerk en heeft het contact
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met de mede-parochianen zeer gewaardeerd.
Daarnaast hield hij van kunst, lezen, tuinieren en
zingen in een gemengd en een gregoriaans koor bij
de Katholieke Kerk in Bennekom.

inzet, bruggenbouwer en de mens Jos waar je altijd
raad aan kon vragen. Toen hij ziek werd in 2018 was
hij er verbaasd over dat je zomaar ongeneeslijk ziek
kon worden. Het viel hem enorm zwaar.

Hij heeft veel gereisd en met zijn gezin in
verschillende landen gewoond. Tijdens zijn
werkzame leven, als landbouwkundig ingenieur op
het gebied van irrigatie en drainage, nam hij o.a.
deel aan projecten die erop waren gericht om het
bestaan van arme boeren in ontwikkelingslanden te
verbeteren.

In de eerste lezing, een bewerking van psalm 13,
was de eerste regel: “Hoelang nog? Rusten wil ik.”
Deze 2 zinnen hoorden bij de laatste weken van het
leven van Jos. Na het ontvangen van het sacrament
der zieken heeft Jos aangegeven “het is goed zo”.
Hij had alles goed geregeld voor Willemien. Na zijn
overlijden zou Aad, de zus van Willemien, lange tijd
bij haar blijven en bij het afscheid nemen van de
buren heeft hij gezegd: “Passen jullie goed op
Willemien”. Bij het ten afscheid hebben alle mensen
die aanwezig waren in gedachten zijn voeten zijn
handen, zijn ogen, zijn lippen en oren gezegend.
Met wierook hebben we hem omringd. Zoals deze
rook opstijgt naar de levende God, zo gaan onze
gedachten en gebeden met hem mee. De liefde en
trouw van iedereen rondom Jos en Willemien en
zijn hele familie maakte dat hij kon zeggen: “Het is
goed zo, ik heb me erbij neergelegd. Het zingt in mij,
alles komt goed.” “Als je te moe bent om te leven is
eeuwige rust een zegen”.
Dat Jos die rust mag vinden bij de Eeuwige.

Na zijn pensionering in 1999 zijn de zorgen omtrent
zijn gezondheid begonnen. Later kreeg hij de
diagnose Parkinson en dat was het begin van soms
moeilijke tijden. Zijn vrouw Thea heeft hem met
grote trouw bijgestaan.
Er is binnen het gezin afscheid genomen op een
manier die bij hem past, met een lach en met een
traan. Met zijn geliefde gregoriaanse muziek en
vanuit de overtuiging dat zijn dood niet het einde is
maar een nieuw begin. In liefde blijven wij
verbonden.
Familie van Aart

In memoriam Jos de Groot

Wie was Jos de Groot

Als je te moe bent om te leven is eeuwige rust een
zegen. Deze tekst stond op de rouwkaart van Jos.

Hij beschreef dat zelf in de estafette van ons
NieuwSBlad van juli vorig jaar:

Jos is geboren op 1 oktober 1932 en thuis overleden
op 12 mei 2020, precies een week voor dat
Willemien en Jos 60 jaar getrouwd zouden zijn.
Bewust is gekozen voor de crematie op die dag
19 mei 2020. In dit nieuwsblad staat een tekst over
het hele leven van Jos de Groot.

Hobby’s: Alles wat drijft op het water. Aan het eind
van de oorlog varen door de sloten tussen de
bollenvelden op een vlot van wellfare biscuitblikken, die tijdens voedseldroppings door de
geallieerde vliegtuigen werden afgeworpen. Daarna
gekanood in een oude kano, geroeid, gezeild in
verschillende soorten open zeilboten. Motorboot
gevaren met tochten tot in Frankrijk en heel veel
jaren gezeild in onze zeeschouw ’t Zorgenkind. Toen
we daar te oud voor werden nog twee keer in
Engeland een z.g. Narrowboat gehuurd en daarmee
tochten gemaakt door de kanalen in midden
Engeland.

Op de dag van de crematie is de rouwstoet via de
Krulweg, Dorpsstraat, Kerkstraat, Commandeursweg, Kerkhoflaan, waar onze kerkklokken luiden, de
Bovenbuurtweg naar het crematorium gereden.
Allemaal plaatsen waar een deel van het leven van
Jos de Groot zich heeft afgespeeld. Bij de manege
zonder drempels, waar Jos zijn hart aan verpand
had, stonden heel veel vrijwilligers om hem de
laatste groet te brengen. Een aantal paarden heeft
hem korte tijd begeleid.

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

Aan het begin van de viering zijn de kaarsen
rondom de kist ontstoken door zoon Jos, zijn vrouw
Liesbeth, Jesse, Joeri en Madelon. Zo stond Jos nog
eenmaal in het middelpunt. Herinneringen aan Jos
als vader waren er vele, hoorden we van zijn zoon
Jos en Jan, de broer van Jos, bracht zijn jeugd naar
voren. Anja van Velzen heeft namens de Manege
zonder drempels gesproken, over zijn tomeloze
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maken hebben, zoals verkooptrainingen, management, financiering, verzekering, administratie,
automatisering e.d.

was allemaal goed. En toen kwam de vraag waar ik
voor gevreesd had. Wat voor geloof ik had. Ik zei
enigszins benepen dat ik Rooms Katholiek was,
waarop de heer van de Weerd antwoordde: “Dat
komt goed uit, dan mag je tenminste werken op
zondag!”. Het bedrijf had toen ook taxi’s, een flink
aantal verhuurauto’s en een benzinestation en dat
moest ook op zondag allemaal doorgaan. Hij had tal
van werknemers die om geloofsredenen niet op
zondag wilden werken en zo was hij best blij met
mijn katholiek zijn.
Op 2 januari 1957 ben ik begonnen.; tot 1974 als
assistent en daarna tot mijn pensionering in 1995
als directeur.
Toen ik in 1957 in Bennekom begon was de bouw
van onze kerk wel al begonnen, maar het werk lag
stil omdat er door de Hervormde kerk bezwaar was
ingediend. Volgens een oude wet kwam de toren
van onze kerk enkele meters te dicht bij die van de
Hervormde Kerk. En dat mocht niet. Het bezwaar is
verworpen, maar het is wel tekenend voor hoe het
grootste deel van de Bennekomse bevolking
aankeek tegen de komst van die Katholieke Kerk.
Vooral de bewoners van de Kraats waren vrijwel
allemaal heel behoudend protestant. En in die
omgeving moest ik werken, o.a. auto’s verkopen.
De grote autoshowrooms bestonden in die tijd nog
niet en dat verkopen gebeurde vrijwel altijd bij de
mensen thuis. Ik moet bekennen dat ik niet altijd
openlijk voor mijn geloof ben uitgekomen. Vooral
de boerenbevolking wilde wel graag weten bij
welke dominee ik kerkte. Dan praatte ik maar wat
om de koek heen, want als ik ronduit had gezegd
dat ik Katholiek was, dan waren heel wat verkopen
niet doorgegaan. Ik herinner me een paar
voorvalletjes die tekenend waren voor die tijd:

Huidige beroep: Al vanaf 1 juli 1995 met pensioen
en dat bevalt me heel goed, hoewel ik lange tijd nog
drukker was dan toen ik werkte.
Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap
MVR en waarom? Omdat we al vanaf 1957
betrokken zijn bij de kerk, kennen we heel veel
parochianen. We ervaren het als een warme
gemeenschap, waar veel aandacht is voor elkaar en
we beschouwen de geloofsgemeenschap MVR dan
ook echt als “onze kerk”.
Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en
waarom? Ik ben geboren en opgegroeid in een tijd
dat er geen enkele twijfel aan de katholieke leer
bestond. In de pastorie van de Martinuskerk in
Hillegom woonde een pastoor, een huishoudster,
een dienstbode, twee kapelaans en een pater. Op
zondag waren er vier eucharistievieringen (toen
gewoon missen genoemd) en op alle andere dagen
in de week twee. Of die Katholieke kerk alleenzaligmakend was, daarover had ik al op hele jonge
leeftijd mijn twijfels. Ik zal een jaar of vijf geweest
zijn, toen de zuster op de “bewaarschool” vertelde
dat je alleen in de hemel kon komen, als je
Katholiek was. Maar ik speelde veel met mijn
buurjongetje, Wimpie Brouwer. We speelden ook
veel bij hem thuis. Hele lieve mensen, waar ik
snoepjes kreeg en limonade. Maar die waren
Hervormd. Toen die zuster dus zei dat alleen
Katholieken in de hemel konden komen, dacht ik:
“Je kunt me nog veel meer vertellen, maar ik weet
zeker dat Wimpie Brouwer en zijn ouders ook in de
hemel komen”. Heel wijselijk hield ik er mijn mond
over tegen deze zuster, maar zo ben ik wel altijd
blijven denken.
Het Katholiek zijn viel overigens niet mee in het
toen nogal behoudend protestante Bennekom.
Omdat er in het autobedrijf van mijn vader ook al
twee broers van mij werkten, wilde ik wel wat
anders. Toen eind 1956 in het Bovag vakblad een
advertentie onder nummer stond, waarin een
assistent voor de directie werd gevraagd in een
middelgroot autobedrijf, heb ik daarop gesolliciteerd. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek, maar
toen ik zag dat het om autobedrijf van de Weerd in
Bennekom ging, voorzag ik wel een probleem. Ik
wist dat Bennekom nogal Protestant was, dus ik
dacht, als ze naar mijn geloof vragen, dan is het een
verkeken zaak. De heer van de Weerd vroeg naar
wat ik zoal kon en wat voor papieren ik had en dat

Det Tollenaar had een Austin vrachtauto voor
zijn bedrijf in zand en grint. Zijn neef, Jan Jansen
(wel bekend binnen onze kerk) groeide voor
lange tijd bij Det en zijn vrouw op. Jan vertelde
me onlangs: Ome Det kwam een keer thuis toen
hij met zijn vrachtauto bij de garage v/d de
Weerd was geweest. Hij zei over mij: “Van de
Weerd heeft een nieuwe assistent. Een aardige,
blonde jonge man. Hij heeft er volgens mij ook
wel verstand van. Alleen jammer dat ie Rooms
is!”.
Ik hoorde mensen tegen elkaar vertellen dat zij
nieuwe buren hadden gekregen: “Ze zijn Rooms,
maar het zijn toch wel nette mensen!”.
Een bewoner van de Kraats was het niet erg met
me eens over de prijs die hij voor een auto
moest betalen. Hij verduidelijkte dat met de
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woorden: “Je kunt mooi praten! Je zit vol met
streken! Je lijkt wel Rooms!“
Wonderlijk genoeg kon ik het met dominee van de
Poel uit Ede heel goed vinden, terwijl hij wist dat ik
Rooms Katholiek was. Dominee van de Poel was
berucht om zijn gestrengheid in de leer. De kerk op
de Schaapsweg wordt nog de “Poelekerk”
genoemd. Ik heb hem verschillende auto’s verkocht
en als zijn auto voor een beurt naar de garage
moest, dan moest hij altijd mij hebben.
Gelukkig is dit allemaal verleden tijd en zijn de
verhoudingen tussen de kerken veel prettiger
geworden. Maar ook in de Katholieke kerk is
natuurlijk veel veranderd. Wij hebben er alles van
meegemaakt. De mannen en vrouwenkant in de
Hillegomse kerk bestaat niet meer. We hebben de
priester zich om zien draaien; van met de rug naar
de kerkgangers naar met het gezicht. We hebben de
communiebanken met kleden erop zien verdwijnen
en het Latijn plaats zien maken voor het
Nederlands. Ik realiseerde me dat nog eens extra,
toen pastoor Reinhard een andere auto wilde
kopen. Hij zei: “Kom er zaterdagmiddag maar eens
over praten, tijdens het biechthoren”. Ik was
verwonderd om tijdens het biechthoren over een
auto te komen praten. Maar hij zei: “Dat kan prima.
Want dan moet ik thuisblijven, maar er komt toch
nooit iemand”.

Mooie MVR-herinnering: De mooiste herinnering
heb ik aan de zondagse bijeenkomsten in 1957 in
het zaaltje achter café Bothof, waar nu café de
Dorpsherberg is. Een handje vol katholieke
Bennekommers, die vol verlangen uitkeken naar de
opening van onze kerk, waaraan toen werd
gebouwd. Het was een bijzonder positieve
opbouwende tijd.
Verder actief met: Ook vrijwel allemaal verleden
tijd. In de tijd dat ik werkte was ik gedurende acht
jaar voorzitter van de British Leyland dealervereniging Holland en nadat ons dealerschap was
overgegaan naar Toyota, ruim 10 jaar secretaris van
de Toyota Dealer Association Holland. Jaren maakte
ik deel uit van het bestuur van de technische school
in Wageningen, eerst als penningmeester, later als
voorzitter. Na mijn pensionering was ik enkele jaren
voorzitter van het Educatief Centrum in
Wageningen, totdat het overging in de ROC-A12. In
het bestuur van het Christelijk Speciaal Onderwijs in
Ede was ik belast met de huisvestingszaken van de
vier schoolgebouwen. Zeven jaar was ik directeur
van het Kijk en Luistermuseum en ook was ik enkele
jaren penningmeester in het bestuur van de
Kijkdoos in Bennekom. Vanaf 1996 maak ik deel uit
van het Bestuur van de Manege zonder Drempels.
Eerst tien jaar als voorzitter. Daarna als adviseur
van het Bestuur. Aan dat mooie werk van die
manege heb ik mijn hart verpand. Ik ben daar nog
steeds adviseur en verricht als gewone vrijwilliger
nog steeds wat hand- en spandiensten. Overigens
heeft die manege tijdens mijn ziekte ook van alles
voor mij gedaan.

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap
en waarom? Helaas is dat vrijwel allemaal verleden
tijd. Het waren allemaal praktische dingen die ik na
mijn pensionering voor de kerk deed. Uren heb ik
op mijn knieën voor de kerk gelegen om de grote
toegangsdeuren, die geverfd waren, kaal te maken
en te lakken. Ik zorgde voor al het lakwerk van ook
de andere toegangsdeuren, de voordeur van het
huis van Ruud van der Linden en het kruis op het
kerkhof. Jaarlijks trok ik de witte strepen voor de
parkeervakken op het voorplein. Ik hielp bij het
maken/nieten van ons parochieblad, bij het
koffiezetten en schenken en ik verving Willemien zo
nu en dan als ze verhinderd was om haar
parochiewacht te verrichten. Alleen dat laatste doe
ik nog wel.

In Memoriam Truus Jansen–Warffemius
Op donderdag 28 mei 2020 is overleden op 78
jarige leeftijd onze medeparochiane Truus JansenWarffemius, echtgenote van Jan Jansen. Ze
woonden op de Timanshof. Truus is geboren in
Ermelo op 28 september 1941. Ze had 5 zussen en
een broer. Ze was een echt familie mens en had
vele neven en nichten. Ze is 7 jaar getrouwd
geweest met Simon Vonk, die plotseling overleed.
Volgend jaar, 2021, zou ze 30 jaar getrouwd zijn
met Jan Jansen.

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

Bij de voorbereiding van de afscheidsviering
vertelde Jan en zijn dochter Els over Truus. Hoe ze
was, hoe ze in het leven van Jan en de familie
Jansen gekomen was en wat zij voor hen heeft
betekend. Truus was goudeerlijk, verzorgend,
bescheiden, legde geen druk op, respecteerde
iedereen zoals hij of zij was. Truus was een
familiemens. Samen met haar zussen en broer en
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de neven en nichten werd er alles gevierd wat er
maar gevierd kon worden. Iedereen was haar even
lief. Zij was altijd een van de gangmakers. Zij was
bezorgd voor haar zussen. Samen met Jan heeft ze,
in de tijd van de corona, bij al haar zussen en haar
broer pakketjes gebracht om te “overleven”; ze
appte veel en had veel contact.

deel van uit maakte. We waren direct blij met je,
want het merendeel was niet ervaren in het
bloemschikken, en jij wel. Jij wist de prachtigste
bloemstukken te maken. Op de voor jouw doen
bescheiden maar wel doortastende wijze en met
humor wist je ons mee te nemen in de
bloemschikkunst. Voor de Paas- en Kerst-bloemversiering werkte je vaak voor de pilaarstukken met
iemand anders van de bloemengroep gelijk op. Die
gelukkige kreeg dan eigenlijk een privélesje. Wat
hebben we op zo'n fijne manier veel van je geleerd.

Toen Truus in het leven van Jan kwam vormden ze
samen een span. Truus werd oma, zo bijzonder voor
haar. Wat was ze blij dat haar dit was gegund. Ze
hebben er samen met volle teugen van genoten.
Truus dacht aan de toekomst samen met Jan.
Daarom is de keuze gemaakt om in de Timanshof te
komen wonen. Mocht een van beiden komen te
overlijden dan kon de ander daar blijven wonen.

Doordat je ook vaak betrokken was bij het
voorbereiden van de bloemstukken voor Pasen en
Kerstmis, leerden we niet alleen jou beter kennen,
maar kwam ook Jan in beeld. Want als wij weer
eens iets bijzonders bedachten waarvoor er enig
'technisch' werk moest worden verricht, zei jij al
gauw: "Dat kan Jan wel even doen". En voordat we
het dan wisten was het al voor elkaar. Met groot
plezier hebben we daarom Jan als erelid van de
bloemengroep benoemd.

In de viering ten afscheid op woensdag 3 juni 2020
in onze kerk is Truus herdacht. Ze was samen met
Jan in onze vieringen, maar ook in de Brinkstraatkerk. Truus was binnen onze geloofsgemeenschap
actief, in de bloemengroep, bij de midwintermaaltijd van de tuinclub. De bloemengroep heeft
haar geëerd met een prachtige bloemversiering. Bij
het arriveren van de auto op het kerkplein, met
daarin het lichaam van Truus, stonden de leden van
de bloemengroep en de tuin en technische club als
een erehaag voor haar op het kerkplein.

Je was niet graag alleen in de kerk; Jan ging mee en
maakte zich dan ook nuttig. Zo wisten de kosters
altijd als jij de bloemenbeurt had, want de kerk zag
er dan tip top uit. Ook stond je altijd klaar als er iets
extra's gedaan moest worden, of sprong je in voor
iemand als dat nodig was.

In het begin van de viering heeft Els de kaarsen
aangestoken voor Simon Vonk, waar Truus 7 jaar
mee getrouwd was geweest en voor Tonny Jansen,
waar Jan 27 jaar mee getrouwd was geweest.
Daarna hebben 2 nichten van Truus en de
kleindochters Lisa, Barbara, Danielle en Pauline de
kaarsen rondom Truus aangestoken. Els sprak uit
dat zij haar eerde als oma voor haar kinderen en
voor de openheid en belangstelling die zij samen
hadden voor het gezin. Er zijn herinneringen
uitgesproken door de neef van Truus, Pierre
Warffemius en namens de bloemengroep is er een
tekst voorgelezen die u elders in ons nieuwsblad
aantreft. We hebben geluisterd naar een bewerking
van psalm 103 en als 2e lezing hebben we geluisterd
naar Mattheus 11, 28-30 die ook tijdens de
huwelijksviering van Jan en Truus gelezen is.

De band binnen de bloemengroep is door de jaren
heen door allerlei activiteiten en onze gezamenlijke
maaltijden steeds hechter geworden. Daar heb jij
met jouw humor, zorgzaamheid, medeleven en
vooral jouw grote hartelijkheid heel veel aan
bijgedragen. Als je eens gekscherend zei dat je
wilde gaan stoppen, bezworen we dat je dat
absoluut niet mocht doen. En gelukkig deed je dat
dan niet. Maar nu zullen we het echt zonder je
moeten gaan doen.
Lieve Truus, dank je wel voor alles!
Van de bloemengroep: Els, José, Gerda, Ingrid,
Annemieke, René, Eline, Juliette en Viviane

Truus is begraven op de katholieke begraafplaats in
Ede bij haar man Simon Vonk. Dat zij nu verder mag
leven op een plaats waar wij alleen maar van
kunnen dromen. Dat zij rust mag vinden.

Bij de uitvaart van Truus Jansen
Lieve Truus,
Zo'n 15 jaar geleden trad er in onze kerk een geheel
nieuwe bloemengroep aan, waar jij ook al gauw
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De MVR kerk Bennekom in beeld in Coronatijd
Een sfeerbeeld van onze MVR kerk, van de Goede week tot Pinksteren. Ook al waren er geen vieringen, de
kerk was en is bijna iedere dag een uur geopend voor mensen die willen bidden, een kaars opsteken of die
even met iemand willen praten. Er werd en wordt veel gebruik van gemaakt. Via de digitale MVR
nieuwsbrief worden parochianen op de hoogte gehouden van wat er speelt in onze geloofsgemeenschap,
worden intenties gedeeld en zijn er iedere zaterdag ‘zondagse vitaminen’: bezinnende woorden, teksten en
liederen om over na te denken. Deze zondagse vitaminen zijn na te lezen op de MVR website.

Op Goede Vrijdag heeft de bloemengroep de kruishulde
verzorgd. Van 15.00 tot 16.00 uur was de kerk open, voor
mensen die even stil wilden staan bij het lijden en sterven van
Christus. Ook zaterdagavond was de kerk open.

Op Witte Donderdag heeft de pastoraatsgroep er zorg voor
gedragen dat het altaar werd ontruimd.

Ook met Pinksteren zag de kerk feestelijk uit. Er waren die
dag 18 bezoekers. De blauwe bloemen bij Maria zijn een
aandenken aan de viering die pastoor Henri ten Have in onze
kerk verzorgde op 24 mei. De opname is nog terug te zien op
de website van de parochie.
Vanaf 28 juni zijn er weer vieringen mét parochianen in onze
kerk! De kerk is ook te bezoeken op weekdagen tussen 10.30
en 11.30 uur.

Op Paaszondag zag de kerk er feestelijk en uitnodigend uit.
Ieder die dat wilde kon van 10.00 uur tot 11.30 uur een kaars
aansteken aan de brandende Paaskaars. Er kwamen 20
mensen, die blij waren even in de kerk te kunnen zijn, om iets
van het Licht van Pasen mee te krijgen. Ook op Tweede
Paasdag bestond er de mogelijkheid om de kerk te bezoeken.

12

U wordt hiervan op de hoogte gehouden via onze
digitale nieuwsbrief.

Aandacht voor de medemens tijdens het
Paasweekend

In de Goede Week waren er ‘gewoon’ paasattenties
voor wie dat nodig had, werd de kerk in gereedheid
gebracht voor achtereenvolgens Palmzondag, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszondag. Via de
digitale nieuwsbrief, op de website, maar ook in de
kerk zelf tijdens de uren dat deze open was, konden
parochianen hiervan meegenieten.

Tijdens het Paasweekend is er vanuit onze
geloofsgemeenschap speciaal aandacht gegeven
aan medemensen die het moeilijk hebben.
In de Goede week zijn er veel gaven ingeleverd in
onze kerk, waarvan op Goede Vrijdag mooie
Paasattenties zijn gemaakt. De attenties werden in
het Paasweekend rondgebracht door de wijkcontactpersonen. Ook heeft het koor Arsis
boeketjes naar Opella hospice Bennekom gebracht,
in het kader van ‘Bloemetje van Arsis’ op Goede
Vrijdag. Ieder jaar worden er op Goede Vrijdag
bloemetjes afgegeven voor de bewoners van de
hospice.

Verder worden er iedere zaterdag via de
nieuwsbrief en de website nieuwe ‘Zondagse
vitaminen’ verspreid: een foto, een gedachte, een
tekst, een lied of een combinatie daarvan, bij elkaar
gezocht door de voorganger en het koor van de
betreffende zondag. Dit blijven we doen tot we
weer vieringen mogen houden.
Mocht u nog niet zijn geabonneerd op onze
nieuwsbrief, u kunt eenvoudig een mailtje sturen
aan de redactie: redactie@rkkerkbennekom.nl.
Een voorbeeld van de zondagse vitaminen vind u
hieronder; niet alleen met Pasen maar ook nu nog
een hoopgevend gebaar:
Pasen in Coronatijd
Wat kun je doen?
Als angst je overvalt,
als gebeurtenissen je verwarren?
Richt je dan op een lichtpuntje,
meer niet.
Steek er een lichtje bij aan
en zet dit op ooghoogte,
zodat je jouw hoofd niet laat hangen,
met opgeheven hoofd de nacht doorstaat,
vertrouwen dat het ochtend wordt,
de eerste dag…..
Dat kun je doen.
Leonie van Straaten
(uitgeverij Abdij van Berne Heeswijk, 2011)

Wat gebeurt er in onze MVR geloofsgemeenschap in Corona-tijd?
Misschien is dit iets wat u zich afvraagt. In deze
uitgave van het NieuwSBlad vindt u diverse stukjes
over wat er nog wel gedaan wordt. Er is een
Corona-crisisteam opgericht van uit de Titus
Brandsma Parochie; aanspreekpunt in onze
geloofsgemeenschap is Marian Bolscher. Locatieraad en pastoraatsgroep vergaderen gewoon
telefonisch, de kerk is iedere werkdag open tijdens
de parochiewacht-uren en op het tijdstip dat er
anders een viering zou zijn op zondag, er blijft
aandacht voor de ouderen en de zieken. Het is ook
mogelijk om misintenties op te geven, die pastoor
Henri ten Have meeneemt in de Eucharistievieringen die te volgen zijn via de Titus Brandsma
website, om bij te dragen aan de collectes die
zouden worden gehouden en om namen van
mensen aan te dragen voor het bloemetje van Arsis.

Verbouwing parochiezaal
In ons NieuwSBlad “Veertigdagentijd 2020” van
februari heb ik aangegeven wat de stand van zaken
was met betrekking tot de bouwplannen van het
parochiezaaltje. Het volgende NieuwSBlad “Pasen
2020” van april stond voornamelijk in het teken van
de coronaepidemie: “afgelasten”. Heel veel kon er
niet meer doorgaan. Geen vieringen…, Geen
Doedag…, Geen kledinginzameling voor de mensen
in nood…, Geen Matheüspassie…, Geen KVG
slotavond…, Geen senioren pastoraat…, geen…,
geen…, geen…, geen… .
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Collecte opbrengsten

Maar wees gerust, de geplande verbouwing van het
parochiezaaltje gaat WEL door, zij het met de
nodige vertraging, zoals eerder aangegeven. We zijn
weer in gesprek geweest met de gemeente. Aan de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is nogmaals
duidelijk gemaakt waarom de twee stukjes muur
tussen de drie openslaande deuren ook verwijderd
moeten worden. Hiermee is men akkoord gegaan
op voorwaarde dat de dikte van de dakrand terug
gebracht zou worden tot maximaal 50 cm. Dat was
geen probleem. Onze architect heeft dat tot
tevredenheid van de commissie aangepast, waarop
zowel de CRK als de Welstandcommissie en de
Erfgoedkamer B&W hebben geadviseerd om de
gevraagde vergunning te verlenen. Dit is ons bij
schrijven van 10 maart 2020 medegedeeld.

Normaliter zou hier het overzicht staan van de
collecteopbrengsten van het eerste kwartaal van
2020. Echter door de Coronapandemie is dit jaar
alles anders, zo ook deze rubriek. Begin februari zijn
de collecteopbrengsten van januari nog afgestort in
Wageningen. Begin maart was dat al niet meer
mogelijk. Kwartaalcijfers zijn nu dus niet bekend.
Zoals u weet zijn vanaf zondag 15 maart ook alle
vieringen in de kerk tot en met Pinksteren
opgeschort om de verspreiding van het virus tegen
te gaan. Vanaf dat moment zijn er dus ook geen
collectegelden meer binnengekomen. Het was al
niet eenvoudig om jaarlijks een sluitende begroting
te maken, dat is nu vrijwel onmogelijk geworden
door het wegvallen van deze collectes. De vaste
lasten blijven natuurlijk wel doorgaan. Daarom, als
u de geloofsgemeenschap/parochie wilt steunen,
kunt u uw wekelijkse collectedonaties sommeren en
nu over deze periode in één keer per bank over
maken op rek.nr. NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v.
Parochie Zalige Titus Brandsma onder vermelding
van collecte Bennekom.

We moeten daarbij nog wel voldoen aan een eis van
de brandweer om te zorgen voor een brandmeldinstallatie. Ook dat is toegezegd.
Tot slot verlangt de gemeente dat we moeten
voldoen aan het advies dat is genoemd in de
Quickscan Flora & Fauna, nl. het laten uitvoeren van
een nader onderzoek naar de verblijfsplaatsen van
vleermuizen. De opdracht hiertoe is verstrekt. Dit
onderzoek bestaat uit meerdere waarnemingen die
plaats vinden in de perioden 15 mei-15 juli en
tussen 15 aug.- 30 sept. De eindrapportage kan dan
op zijn vroegst begin oktober tegemoet worden
gezien. We hebben de gemeente nog gevraagd deze
eis in heroverweging te nemen. De noodzaak van
dit ecologisch onderzoek is echter vastgelegd in de
Wet Natuurbescherming. Hier kan niet van worden
afgeweken. De start van de verbouwing zal dus nog
even op zich laten wachten. Zoals eerder
aangegeven stonden ook niet alle benaderde
aannemers te popelen om een offerte uit te
brengen. Inmiddels hebben we toch van 3
aannemers een offerte binnen gekregen, die we
met elkaar hebben vergeleken. Er zat bijna €22.000
verschil tussen de duurste en de goedkoopste
offerte. Binnenkort hebben we een gesprek met de
aannemer van de laagste offerte om te kijken of
alles wel berekend is volgens onze wensen en
kwaliteit.

Maar wat zeker zo schrijnend is, is dat ook de 2e
collectes niet meer gehouden worden en de goede
doelen verstoken blijven van onze giften.
Desgewenst kun u deze goede doelen blijven
steunen door uw gaven rechtstreeks aan hen over
te maken. Onderstaand treft u het overzicht aan
waarvoor gecollecteerd zou zijn als er geen
Coronacrises zou zijn geweest.
2e collecte:
15-mrt
22-mrt
5-apr
11-apr
12-apr
19-apr
26-apr
3-mei
10-mei
17-mei
24-mei

Zodra de bouwvergunning binnen is hopen we snel
aan de gang te kunnen gaan. De Tuinclub is
inmiddels al bezig om de toplaag voor de fundering
af te graven. Alles wat we zelf kunnen doen, onder
supervisie van de aannemer, gaan we zelf doen om
de kosten te drukken. Mensen die daarbij willen en
kunnen helpen kunnen zich bij mij melden.

31-mei

Vastenactie, MOV
Artsen zonder
grenzen
St. Vrolijkheid,
kinderen AZC's
Leger des Heils
Terre des hommes
Willemshoeve
Caritas
Oase Oosterbeek
Melania, KVG
Voedselbank Ede
Cordaid, meisjes naar
school in Congo
Week Nederlandse
Missionarissen

NL11 RABO 0307 0604 38
NL61 ABNA 0242 5255 55
NL47 TRIO 0338 7281 39
NL72 RABO 0707 0701 71
NL10 INGB 0000 2525 25
NL43 RABO 0107 7284 51
NL60 RABO 0157 6511 85
NL52 RABO 0191 8770 50
NL95 INGB 0005 2913 09
NL54 ABNA 0432 3668 06
NL88 INGB 0000 0006 67
NL30 RABO 0171 2111 11

Locatieraad, Gerard Bolscher
gebouwen@rkkerkbennekom.nl

Gerard Bolscher. Gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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Collectebonnen

wijze raken we ook de wonden van Jezus zelf.
Wonden in de maatschappij, maar ook in de kerk
die geen perfecte kerk zonder zonden is, en zelf
mensen nogal eens verwondt.

Een veel gehoord verzoek in deze coronatijd is:
“Betaal zo min mogelijk met contant geld! Liever
pinnen of nog beter: contactloos betalen”.

Halík laat zien dat een geloof dat nooit twijfelt en
nooit de duisternis heeft ervaren, moeilijk anderen
kan helpen die er nog buiten staan. Zijn boek
mogen we ook zien als een pleidooi om de gewonde
en de gekruisigde Christus midden in onze cultuur
te plaatsen waar die krampachtig bezig is haar eigen
glans en perfectie en succes te koesteren. De
wereld die nu onder invloed van het coronavirus de
vraag moet stellen, wat nu nog echt telt en wat
nodig is willen wij recht doen aan elkaar in de tijd
die ons hopelijk na de coronacrisis wordt gegeven.
Kortom een boek dat voldoende stof biedt om
gedurende 6 avonden onderwerp te zijn van een
boeiend onderling gesprek.

Pinnen of contactloos betalen bij de collectes in de
kerk is niet mogelijk, maar veilig betalen met
collectebonnen, die u vooraf hebt gekocht, kan
WEL. Er zijn kaarten te koop met 20 bonnen per
kaart. De bonnen hebben een waarde van € 1,00;
€ 2,50 of € 5,00. De kaarten met 20 bonnen per
kaart kosten respectievelijk € 20; € 50 of € 100.
Deze zijn per e-mail te bestellen bij Gerard Bolscher:
Gebouwen@rkkerkbennekom.nl.
U
vermeldt
daarbij: Naam - Adres - Woonplaats (evt. tel.nr.)
Aantal kaarten á € 1,00
Aantal kaarten á € 2,50
Aantal kaarten á € 5,00
Nadat het verschuldigde bedrag is overgemaakt op
rekening: NL83 INGB 0004 9431 01 ten name van
G.J.J. Bolscher, zal hij de bonnen bij u bezorgen.

Tomáš Halík: Raak de wonden aan – Over niet zien
en toch geloven – Uitgever: Kok/Boekencentrum
180 blz. ISBN 97890 239 5417 0 € 19,90

Het voordeel van collectebonnen is dat:
U thuis geen contant geld meer opzij hoeft te
leggen voor de collecte. U scheurt gewoon een
of meerdere bonnen af van uw kaart.
En de prijs van de bonnenkaart is als gift
aftrekbaar van de belasting.
Meer informatie staat in ons NieuwSBlad, in TitusBreed en op de website.

Leiding: John Rademakers

Leerhuis Bennekom 2020 – 2021
“Het Leerhuis” startte 20 jaar geleden op eigen
initiatief van een aantal deelnemers aan
toerustingscursussen. Sinds 2004-05 worden de
avonden begeleid door John Rademakers, liturgist,
betrokken bij Bijbel en liturgie. Als vrijwilliger is
John seniorenpastor in de Maria Magdalena
parochie (Over Betuwe).

Data:

maandagen 21 september, 12 oktober,
16·november, 14 december, 11 januari en
8 februari.

Tijd:

20.00 – 22.00 uur

Plaats:

Torenzaal van de R.K.-kerk Maria Virgo
Regina in Bennekom

Contactpersoon Truus Appelman, Vossenweg 57
6721BM Bennekom, tel. 0318 414 943,
e-mail truusapp@xs4all.nl.
Kosten: ca. € 30 per persoon voor de 6 avonden.
Aantal deelnemers: minimaal 12 personen.

Resultaten Aktie kerkbalans 2020 voor
MVR Bennekom

Dit jaar is gekozen voor het boek van Tomas Halík
“Raak de wonden aan” – Over niet zien en toch
geloven –. Het vertrekpunt ligt in het verhaal van
Thomas met de bekende woorden: “Pas als ik met
mijn handen zijn wonden voel, zal ik geloven.” Een
verhaal dat de weg wijst naar wat geloven vandaag
de dag betekent. Eén geloof waarvan Halík zegt dat
als het geen gewond geloof is zelfs geen geloof is.
Dat betekent dat geloven altijd te maken heeft met
oog hebben voor de lijdende mens – de kwetsbare
mens zoals die in een veelvormige gestalte steeds
aanwezig is. Een gegeven dat in de tijd van de
coronacrisis scherp naar voren komt We worden
uitgenodigd in de lijn van het evangelieverhaal te
kijken hoe het leven van zovelen getekend wordt,
zoals door de wonden die corona aanricht Op deze

In de maanden januari en februari van dit jaar
hebben we weer actief de Aktie Kerkbalans
uitgevoerd. Zo’n 20 vrijwilligers zijn op pad geweest
om de enveloppen voor de kerkbalans persoonlijk
te bezorgen en de toezeggingsformulieren weer op
te halen. Dit jaar voor het eerst zijn ook de
parochianen in het buitengebied persoonlijk
benaderd.
In totaal hebben we 546 enveloppen bezorgd en
zijn er 334 weer terug ontvangen waarvan 313 met
een positieve toezegging voor een kerkbijdrage. Het
totaal van de toezeggingen kwam op een heel mooi
bedrag: € 52.977, werkelijk een prachtig resultaat,
net zo hoog als in 2019.
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Ongeveer 100 parochianen hebben niet gereageerd
op de ontvangen enveloppe en ongeveer 100
hebben aangegeven geen kerkbijdrage te willen
geven, waarvan 70 te kennen gegeven hebben zich
te willen uitschrijven en ongeveer 35 dat ook
werkelijk hebben gedaan.

extra kosten kunnen betalen die nodig zijn voor de
verzorging en de medicijnen van hun gehandicapte
kinderen.
U allen die hebben bijgedragen hartelijk dank. Over
het eindverslag van het betreffende project in India
zult u te zijner tijd meer lezen.

Veel dank voor alle toezeggingen en ook aan
iedereen die heeft meegewerkt om de Actie
Kerkbalans 2020 voor MVR Bennekom tot een
succes te maken.
Arend Jan Nell
MVR Bennekom Aktie Kerkbalans

Dank, welkom & oproep
Guus Mosch en Tineke de Bakker:
bedankt voor jullie jaaaarenlange
trouwe dienst bij de parochiewacht,
vooral op donderdag.
In ons vorige nieuwsblad deden we
een oproep voor het op papier zetten van
mededelingen en intenties voor de zondagsvieringen. Iets dat Ruud van der Linden jarenlang
deed. Marian Bolscher: fijn dat je dit gaat
overnemen. Zo weet iedereen weer waar de
mededelingen en intenties gemeld kunnen
worden (Mgbolscher@hotmail.com).
Van schoonmaken krijg je nooit genoeg ;-).
Caroline Greijdanus: fijn dat je de schoonmaakploeg komt versterken. Dit is tevens ook een
oproep voor nog meer enthousiastelingen.
Ook van samen muziek maken krijg je nooit
genoeg. Arsis zoekt mensen voor het combo en
zangers zijn welkom bij al onze koren.
Werkgroep Vrijwilligersbeleid (Marian Bolscher, Rita
Karsten, José van der Meulen, Miranda Meuwissen)

Vastenactie 2020
Dit jaar deden bijna alle geloofsgemeenschappen
van de zalige Titus Brandsma parochie mee aan een
bisschoppelijk goedgekeurd Vastenactieproject. Dit
project beoogde hulp aan moeders van gehandicapte kinderen in Kasaragod Kerala in India. Aan het
begin van de vastentijd (eerste weken van maart)
werden de bekende vastenzakjes met informatie
over het project door de leden van onze MOV en
verschillende assistenten bij u, als parochiaan in
Bennekom en Wageningen Hoog, thuis bezorgd.
Helaas werd het weer ophalen van het vastenzakje
door het uitbreken van de coronacrisis ernstig
verstoord. De contacten aan de huisdeur moesten
worden vermeden. Een aantal zakjes werd bij de
collectanten thuis in de brievenbus bezorgd, maar
het ophalen moest helaas worden gestaakt. Ook de
kerkdienst op 15 maart, waarin aandacht zou
worden besteed aan het project en een collecte zou
worden gehouden, ging niet door. De angst bestond
daarom dat wij bij lange na de nagestreefde
opbrengst (ca € 11.500) niet zouden halen. Maar
dankzij de digitale overmakingen door velen van u is
er toch een bedrag van € 9765 binnengekomen. De
landelijke Vastenactie had projecten al de kans
geboden om hun acties volgend jaar voort te
zetten, omdat bij de meeste projecten de opbrengst
erg was tegengevallen door de corona-omstandigheden. Bij ons project bleek dit juist erg mee te
vallen. Omdat wij met elkaar zo dicht bij ons
streefbedrag zijn gekomen heeft de Vastenactie
toegezegd het bedrag aan te vullen tot 100% en dus
ook de 50% extra volledig uit te keren. Daarmee
kunnen wij het project in India het volledig begrote
bedrag schenken!

Maria Virgo Regina zamelt in juli
opnieuw in voor de Voedselbank Ede
Hoewel we als kerk in de voorbije Vastentijd ook al
hebben meegedaan met de Estafette Actie
Bennekom voor de Voedselbank Ede, als gezamenlijk project van de Bennekomse kerken, dreigde de
estafette in de maand juli te stranden. Dat is
jammer want ruim 120 personen en gezinnen
binnen de gemeente Ede zijn erg afhankelijk van de
hulp die ze via de Voedselbank krijgen. Zeker in
Corona-tijd zijn de perspectieven voor deze
gezinnen er niet beter op geworden. Vandaar dat
we als Pastoraatsgroep en Caritas van onze kerk het
initiatief hebben genomen de estafette in juli van
de huidige “loper” (ijssalon La Fontana) over te
nemen. Op deze manier kunnen we ook in de
zomermaand iets extra’s betekenen voor de vele
gezinnen in nood. We nodigen u daarbij van harte
uit aan deze actie mee te doen.
Wat houdt deze actie in en wat vragen wij?
Gedurende de maand juli staan er kratten bij de
parochiewacht in de Torenzaal. De parochiewacht
is elke werkdag aanwezig van 10:30 uur – 11:30

Het werkgelegenheidsproject voor moeders van
gehandicapte kinderen in Kasaragod Kerala in India
kan van start; door het genereren van extra
inkomsten zullen de moeders beter in het
onderhoud van hun gezin kunnen voorzien en de
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Gebed 48 In de tijd van een veel
voorkomende plaag of ziekte

uur. In deze kratten kunt u levensmiddelen plaatsen
die u beschikbaar stelt aan de Voedselbank. De
kratten worden wekelijks geleegd door de
Voedselbank Ede. Let wel: het gaat hier uitsluitend
om houdbare kruidenierswaren als conserven,
pasta, groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg
als jam of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst, etc.,
maar ook om luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, wasmiddel en dergelijke. En wilt u
alstublieft geen verse of beperkt houdbare
levensmiddelen in de kratten plaatsen? De kratten
worden niet elke dag opgehaald en de levensmiddelen zouden, zeker in de zomer, snel
bederven. Dat zou erg jammer zijn!
Mocht u niet naar de parochiewacht willen of
kunnen komen, dan kunt u ook een bijdrage
overmaken op rekeningnummer NL54 ABNA 0432
3668 06 van de Voedselbank Ede. Samen met u
kunnen we van deze actie een succes maken.
Hartelijk dank voor uw hulp en bijdrage!
Namens de Pastoraatsgroep en Caritas,
Rita van Doesum-Karsten en Huub Oude Vrielink

Laten we bidden voor hulp in deze tijd van ziekte.
V. Hij vergeeft al uw zonden;
A. en geneest al uw zwakheden.
Almachtige en barmhartige God, met wie zijn de
bepalingen van leven en dood;
Sta ons toe, we smeken u, hulp en verlossing in
deze tijd van ellendige ziekte en sterfte,
en heilig voor ons deze smart,
zodat we in onze pijnlijke nood ons hart tot u
kunnen wenden, door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Prayer 48 In the time of any common Plague or
Sickness
Let us prayer for succour in this time of sickness.
V. He forgiveth all thy sin;
A. And healeth all thine infirmities.
O Almighty and merciful God,
with whom are the issues of life and death;
Grant us, we beseech thee, help and deliverance in
this time of grievous sickness and mortality,
and sanctify to us this affliction,
that in our sore distress we may turn our hearts
unto thee, through Jesus Christ our Lord. Amen.

Onderstaand gebed komt uit het Scottish Prayer
Book (1928). Mooi oud Engels in een vertaling van
Christopher Rigg.

__________________ K ERK

EN

S AME NLEV ING __________________
mailadres kregen een papieren uitdraai.) Ook
hebben we een mooie bloemige zomergroet als
foto afgedrukt en bij alle leden bezorgd. Van velen
kregen we hier mooie reacties op terug. We geven
toe dat wij het maken en versturen ervan ook erg
leuk vonden om te doen. De bloemengroet zie je
hier ook op de afbeelding.

Katholiek Vrouwengilde
Katholiek Vrouwengilde
Wat er gebeurd is
Er lijkt niet veel gebeurd te zijn de laatste tijd,
althans volgens de afgelaste lezingen en
bijeenkomsten. Als bestuur hebben we echter
manieren bedacht en uitgevoerd om toch met de
leden in contact te blijven. Zoals een paar berichtjes
per email aan alle leden. (De leden zonder e-
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Donatie gevraagd voor noodlijdende
Tarahumara-indianen

Komende gebeurtenissen
Als bestuur zijn we de afgelopen maanden al druk
bezig geweest met het programma voor het nieuwe
KVG jaar dat in september weer zal starten. Dit is
helemaal klaar op een paar ieniemienie laatste
aandachtspuntjes na.

De afgelopen jaren gaf pianist Romayne Wheeler
benefietconcerten
in
onze
parochie.
De
opbrengsten hiervan gingen naar de Tarahumaraindianen in Mexico, een zeer arm volk dat zich
onder uiterst moeilijke omstandigheden moet zien
te redden. Zelf woont de Amerikaanse Wheeler
sinds 1992 bij de Tarahumara-bevolking. Af en toe
verlaat hij 'zijn' Tarahumara om concerten in
Europa, Canada en de VS te geven. Op die manier
kan hij geld inzamelen dat de indianen gebruiken
voor onderwijs en medische zorg. Helaas gaat zijn
tournee dit voorjaar niet door vanwege de
coronacrisis. Zeer jammer, want juist door de
opbrengst van zijn concerten is hij een belangrijke
schakel in het voortbestaan van de Tarahumara.
Vandaar een dringende oproep vanuit de
Nederlandse organisatie van zijn concerten om een
gift te geven aan de noodlijdende Tarahumaraindianen.
U kunt uw gift overmaken naar NL91 ASNB 8819
8595 48 t.n.v. E.J.J.M. Konincks, t.g.v. Tarahumaras
Mexico. Alvast hartelijk dank hiervoor!

Er zullen twee veranderingen in het bestuur
plaatsvinden:
- Gea verlaat het bestuur. Zij is het afgelopen KVG
jaar nog aanwezig geweest als vraagbaak/
kennisbank, maar zal per september dus bestuurslid-af zijn. Dat zal voor iedereen wel even wennen
zijn.
- Neeltje zal per september stoppen als secretaris.
We hebben echter nog geen opvolgster voor deze
functie. We hebben haar taken al wel wat
opgesplitst en Ria neemt de taken over rondom de
jaarlijkse activiteiten om tot een jaarprogramma
te komen. Blijft dus vooral het notuleren en
inkomende post afhandeling over als taken.
Wilt u secretaris worden van ons levendige KVG, of
weet u iemand die dat zou willen? Interesse of
meer info gewenst? Vraag het ons. We horen het
graag.
Eind juni ontmoeten wij elkaar als bestuur weer
voor het eerst sinds de c-crisis. Daar zien we enorm
naar uit. (Natuurlijk volgens de 1,5 mrt regels).
Tijdens deze vergadering praten we o.a. over de
invulling van de startavond (14 september) van het
nieuwe KVG jaar. Heeft u ideeën? Laat het ons
weten. Nieuwe ideeën en zienswijzen zijn altijd
welkom!
Rest ons iedereen een hele mooie, maar vooral
gezonde zomertijd te wensen.
Graag tot 14 september. Blijf gezond.
Inge en Henny

_______________ W ERKGROEPEN

AAN HET W OORD

________

nodig hebben. Zo kunnen wij elkaars naaste zijn.’ Zo
schreef Pastoor Henri ten Have eind maart in een
brief gezonden naar alle parochianen. Hij riep op
om elke geloofsgemeenschap een crisisteam te
vormen om mensen in deze lastige tijd bij te staan.

Corona crisisteam: mensen in contact
brengen
‘In de geschiedenis van de Bijbel zien we dat een
crisissituatie als deze zowel het slechtste alsook het
beste in de mensen naar boven kan brengen. Vaak
is angst de oorzaak dat wij voor onszelf kiezen en
anderen tekort doen. Voorzichtigheid is een deugd,
maar angst verlamt. …….. Daarom willen wij als
parochie mensen met elkaar in contact brengen:
mensen die hulp willen bieden en mensen die hulp

Voor onze geloofsgemeenschap zijn Marian
Bolscher en Hermine Wilmink het ‘corona crisis
team’. Wij zijn nu enige weken verder en de vraag is
hoe het nu gaat. Marian: ‘De eerste mails die ik
binnenkreeg, gingen over verzoeken om uit te
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schrijven.’ De brief was immers verzonden naar
iedereen die als katholiek geregistreerd is. Marian:
‘En toen werd het stil. Er kwamen wel mails binnen
van mensen die hulp aanboden, maar geen
hulpvragen. Guido Dieteren is de coördinator van
het crisisteam. Hij opperde het idee om personen
ouder dan 80 jaar te bellen maar al gauw kwam
Guido erachter dat hij uitkwam op meer dan 1000
personen. Toen is besloten om de grens bij 90 jaar
te leggen. Die mensen zijn gebeld. En de reacties
waren heel positief. Het viel op hoe zelfstandig de
90-jarigen in onze geloofsgemeenschap zijn. Er
wordt gemaild, video gebeld, vaak krijgen ze
aandacht van kinderen. Een persoon reageerde in
eerste instantie niet op de telefoon, omdat zij zat te
genieten in de tuin. Maar iedereen vond het heel
prettig om gebeld te worden en stelde het zeer op
prijs om weer opnieuw gebeld te worden.’ En dat is
vervolgens ook gebeurd.

Marian: ‘Daarnaast hebben wij op eigen initiatief
een aantal parochianen gebeld waarvan we wisten
dat ze alleen waren, al lang niet meer iets van zich
hadden laten horen of mensen die een telefoontje
zeer op prijs stellen. Bij ieder telefoontje gaven wij
aan als er iets is bel ons gerust. We merkten dat
kinderen en buren heel behulpzaam waren; de
meesten deden de wekelijkse boodschappen en
zorgden dat hun ouders/buren niets te kort
kwamen. De koelkast/diepvries is nog nooit zo
gevuld geweest, heb ik meerdere malen gehoord.
Ook hebben we gemerkt dat er ook onderling veel
gebeld werd, wat natuurlijk heel fijn is. Hulpvragen
zijn er niet geweest en als er al eens iets was dan
had men zelf al iemand gevonden die behulpzaam
kon zijn, zoals kinderen, buren en andere
bekenden.’
Hans Wilmink

____________ MVR-E ST AFET T E ____________________
MVR-estafette: Liqaa Salim Issa

Opleiding: Ik heb in Irak VWO middelbare school
gestudeerd en gehaald. Wij komen oorspronkelijk
uit een christelijke dorp van de provincie Nineveh
noord Irak. Als Christelijk meisje was het gevaarlijk
om iedere dag te reizen naar de universiteit in de
grote stad Mosoel (jammer). Ik heb in Irak een jaar
een kapster opleiding gevolgd en gehaald. Hier in
Nederland heb ik de inburgeringscursus en de
staatsexamen 1 (niveau 3) makkelijk gehaald.
Daarnaast heb ik ook drie jaar naaicursussen
(modinette, costumière, tailleuse) gevolgd en
gehaald.

In de MVR-estafette komt elke keer een ander lid
van onze geloofsgemeenschap MVR aan het woord.
Via de estafette kunnen mensen binnen onze
geloofsgemeenschap elkaar beter leren kennen.
Degene die aan de beurt is geweest geeft het stokje
door aan een ander lid.

Huidige beroep: Hulp in Opella, en ik hoop dat ik in
de toekomst iets met naaien kan vinden of verder
bij Opella kan studeren.
Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap
MVR en waarom? Zeker, daar bestaat geen twijfel
over. Van de eerste dag dat wij in Bennekom zijn,
ging wij kijken waar kunnen een kerk vinden. En de
eerste die ons bezocht in Bennekom was van onze
kerk familie Boekholt en ze boden ons hulp aan (dat
zullen we nooit vergeten). Als Chaldeeën katholiek
hebben wij een priester en die maakt elke zondag
een dienst hier in Nederland maar wij blijven toch
naar MVR kerk gaan en hebben alle onze kinderen
hun eerste communie in Bennekom gedaan. En
waarom? Voor ons maakt niet uit naar welke kerk
gaan, alle kerken zijn huis van God. Onze Irakees

Naam: Liqaa Salim Issa
Leeftijd: 46 jaar
Geboren te: Nineveh, Irak
Verliefd, verloofd, getrouwd: Getrouwd met
Ghassan sinds 09-12-2000. En wij hebben samen
drie prachtige kinderen: Micheal 16, Lana 14 en
Fidel bijna 13.
Hobby’s: Koken, bakken, naaien, haken en breien.
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kerk heeft ons niet nodig. Wij voelen de
verantwoordelijkheid jegens de kerk hier in
Bennekom en we willen heel graag zo mogelijk lang
open blijven.

is een grote belemmering. Wij hopen dat we in de
toekomst de kans krijgen om meer te doen.
Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist
binnen MVR? Ik mis veel helaas, ik mis de jonge
generaties. Waar ik vandaan kom, doen ze veel
activiteiten en cursussen voor kinderen en jongeren
en het hele jaar door. Maar hoe kunnen wij hier in
onze kerk het leven inblazen, hoe kunnen we zielen
winnen voor eeuwige redding. Niemand kan de
Vader bereiken zonder de Zoon en zijn leringen.

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en
waarom? Wij zijn al eeuwenlang katholieken. Wij
komen uit een religieus katholieke familie. Wij
hadden veel priesters en diakenen in ons grote
Familie. Onze geloof maakt een grote deel van onze
leven. We keren in alle essentiële zaken van ons
leven terug naar de leringen van Christus.
Uiteindelijk wil ik dat de lezer weet dat we geen
racisten voor onze religie zijn. Wij respecteren en
houden van alle religies, alle rassen en culturen. Wij
zijn hier vanwege onze geloof, we werden vervolgd
en verdreven, maar wij zijn zoals Christus zei:
zegenen degenen die je vervloeken en bidden voor
degene die jullie misbruiken.

Mooie MVR-herinnering:
Parochiedag, toen mijn kinderen Onze Vader in
Aramees taal in de kerk hebben gezongen en elke
keer dat mijn kinderen met de kerstspel hebben
mee gedaan.
Verder actief met:
Ik doe sinds 2011 vrijwilligers werk in Opella op
zondag, de oudere mensen naar de kerk brengen. Ik
hou veel van koken en baken.

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap
en waarom? Waren onze drie kinderen jaren bezig
met kinderkoor (Eigenwijs). Ik doe ook met
werkgroep gezinsviering. Ik heb een keer voor
vrijwilligersdag hapjes gemaakt. Paar keren bij
parochiedag mee gedaan. Eigenlijk willen wij veel
voor onze geloofsgemeenschap doen, maar de taal

_______________ L EZE N

Stokje gaat door naar: John Veraa
Want: Ik ken John al heel lang en ik ben benieuwd
om zijn verhaal te lezen en hem meer te leren
kennen.

IN T IJDE N V AN

C ORO NA ____________

van een psycholoog en een moralist die individuele
reacties beschrijft (egoïsme, wantrouwen, pijn van
het gescheiden zijn) maar ook collectieve reacties
(heil zoeken in het geloof of vermaak, pogingen om
je aan te passen aan de quarantaine, of om te
ontsnappen). Maar beetje bij beetje leren de
mensen solidair te worden.
De 4 hoofdpersonen Dr. Rieux, Grand, Tarrou en
Rambert vertegenwoordigen allen iets van Camus
zelf: de strijder, de zoekende schrijver, de intellectueel en Rambert, de minnaar. Allen komen tot
elkaar in vriendschap en solidariteit.
Pater Paneloux die aanvankelijk de pest een gesel
Gods noemde, sluit zich aan bij het hulpteam van
Dr. Rieux en sterft uiteindelijk ook aan de pest.
Dit is heel in het kort de inhoud van het verhaal van
toen.
Er zijn veel overeenkomsten met de pandemie van
nu:
In het begin ongeloof, lacherig doen, gewoon
verder gaan met leven, ontkenning, hamsteren,
oplichterij, kritiek op de overheid, schuld

De Pest
Albert Camus, 1947

Lang geleden heb ik dit boek gelezen
en naar aanleiding van de Corona-uitbraak, wilde ik
het boek herlezen. Camus beschrijft wat zo’n
uitbraak doet met mensen, hoe ze reageren en
omgaan met een pandemie. Nu, 70 jaar later is de
fictie van toen non-fictie geworden. Een pandemie
breekt uit, niet in een kleine havenstad in NoordAfrika, maar in de hele wereld. De omstandigheden
zijn anders geworden, maar de mensen reageren
niet veel anders.
Korte inhoud van De Pest:
Het is de kroniek van een epidemie die wordt
opgetekend door een arts: de symptomen, de
onverzettelijke strijd, ondanks tegenslagen, de hoop
van een nieuw vaccin, de doodsstrijd, de
begrafenissen, de crematies. Het is ook het verhaal
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afschuiven, ontevredenheid, quarantaine, eenzaamheid, nepnieuws, kwakzalverij, pestbulletins, een
speciale pestkrant, krantenkoppen. Je hoeft maar
een bladzijde open te slaan van het verhaal of je
waant je in deze tijd:
<Het individu wordt tot eenzaamheid veroordeeld>
<De snelle begrafenissen zonder geliefden>
<Niemand bekommert zich nog om de kwaliteit van
zijn kleding>
Etc. etc.
Prachtige scene uit het boek:
Een van de prachtigste scènes van het boek vond ik
de sterfscène van een kind. De 4 mannen Rieux,
Tarrou, Grand en Rambert, gehard in de strijd tegen
de pest, zijn op de zaal waar de zieken liggen: <<
Het kind huilt en slaakt een lang aangehouden kreet
uit die in één keer de zaal vulde met een monotoon
schril protest dat zo weinig menselijk was dat het
uit de hele mensheid leek te komen. Er kwam een
vloedgolf van snikken van alle patiënten van de zaal
>Rieux zegt dan tegen Paneloux: <Paneloux, dit kind
was in elk geval onschuldig. Dat weet U even goed
als ik>. Paneloux sluit zich aan bij het hulpteam.

Over de schrijver
Albert Camus (1913 – 1960), Nobelprijswinnaar
1957. Hij is geboren in Frans-Algerije in 1913. Hij
leefde in armoedige omstandigheden in Algiers. Via
beurzen kan hij zijn studie filosofie afronden. Hij
wordt journalist en schrijver.
Camus gelooft niet in een hiernamaals <mon seul
royaume est de ce monde>. Mijn koninkrijk is enkel
van deze wereld. Als journalist en schrijver heeft hij
het altijd opgenomen voor mensen die minder
bedeeld waren, de ‘zwakkeren’ van de samenleving.
Fel tegen onrecht en discriminatie.
Kortom:
Een alleszins aanbevelenswaardig boek. Hoe je het
ook wil lezen: Als kroniek van een pandemie, als
uitleg van een manier van denken, als prachtige
literatuur.
Uiteindelijk op de laatste bladzijde zegt Dr. Rieux:
“De pestbacil sterft noch verdwijnt ooit. We
moeten waakzaam blijven, maar er zijn in de mens
meer dingen te bewonderen dan te verachten.”
Roos Koch

________________________ F OR UM ________________________
verwacht, in de komende weken hebben. Maar
helemaal zeker is het niet, want we gaan nu de
winter in en niemand in de wereld heeft al ervaring
met wat dat voor de pandemie gaat betekenen. Wij
moeten dus nog zoveel mogelijk thuis blijven, er zijn
geen scholen of bijeenkomsten en veel winkels en
bedrijven zitten nog dicht. Eergisteren werd voor
Groot-Buenos Aires de quarantaine verlengd tot 28
juni.

De winter doorkomen
Dit jaar heb ik in mijn stukjes voor het parochieblad
nog nauwelijks geschreven over Bijbelteksten en verhalen, wat ik de laatste jaren steeds gedaan heb.
De coronacrisis heeft veel overhoop gehaald, ook
mijn schrijfroutines dus. In Nederland keren jullie
voorzichtig terug naar het gewone leven, het virus is
even 'met vakantie' lijkt het. In Argentinië liggen de
zaken nog wat anders, in elk geval waar wij wonen,
in Groot-Buenos Aires. Er is overigens een groot
verschil tussen Buenos Aires (en nog enkele
besmettingshaarden) en de rest van het land. In
sommige provincies is zelfs geen enkele besmetting
geweest. In al die provincies die nu virusvrij zijn,
worden de economische en ook andere activiteiten
weer in gang gezet en dus ook het nog-niethelemaal-gewone leven, net als in Nederland.
Dankzij het strikte beleid vanaf het begin zijn er in
Argentinië tot nu toe niet meer dan 600 doden
gevallen, van wie vrijwel iedereen in Buenos Aires
of die enkele andere plek.

Alle huishoudens in Argentinië die het nodig
hebben krijgen nu steun van de overheid. In een
paar maanden is een enorm systeem van
uitkeringen en voedseldistributie opgezet. Niemand
hoeft van de honger om te komen, maar veel meer
vlees zit er niet aan de botten. Met de merendero
hebben we ongeveer eens per twee weken een
distributie van zakken met levensmiddelen en
iedere week verdelen we het brood dat we van de
bakker krijgen. Het ziet ernaar uit dat we de rest
van het jaar zo door moeten werken. Toevallig heb
ik vandaag, 9 juni, levensmiddelen opgehaald bij de
bisschoppelijke Caritas om die morgen te gaan
distribueren. Als je het goed voorbereidt, is die
distributie een gemoedelijke en dankbare klus om
te doen, waarbij je veel mensen ziet en spreekt.

Maar in Buenos Aires is er nog volop rondwarend
coronavirus, momenteel vooral in enkele arme
stadswijken, waar de mensen hutje bij mutje
wonen. De besmettingspiek zullen we, naar
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Om toch nog iets over Bijbel te vertellen: de meeste
Bijbelgroepen vinden gewoon doorgang, maar wel
per WhatsApp! We hebben ontdekt dat dit heel
gemakkelijk gaat. We gebruiken geen Zoom, want
dan moet je weer een app downloaden die veel
mensen dan niet kunnen hanteren, maar
WhatsApp, wat zo ongeveer iedereen op de
telefoon heeft zitten en dagelijks gebruikt. Zo gaat
het in z'n werk:
- Op het afgesproken tijdstip meldt iedereen zich
dat ie er is. Iemand doet een gebed, en dan
vertellen we om beurten hoe het met ons gaat –
alles gaat in principe met gesproken boodschappen. Dan zet ik de van tevoren ingesproken

lezing in de app en bespreken we die met behulp
van vragen. Dat gaat wonderlijk goed en eigenlijk
veel geconcentreerder dan wanneer we met de
groep lijfelijk bij elkaar komen. Als het verhaal zo'n
beetje rond is, eindigen we met een voorbede,
waarbij ieder die wil een intentie inspreekt.
- We doen zelfs bibliodrama per WhatsApp. Op de
beste momenten lijkt dat wel een hoorspel, zoals
je die vroeger op de radio had.
Het wordt hier winter. De dagen zijn akelig kort en
donker. We schuilen meestentijds in onze huizen,
maar het lukt ons gelukkig om in contact te blijven.
Marc van der Post

_______________________ R ED ACT IE _______________________
Redactie:

Inleveren kopij volgend nummer (seizoenstart) tot zondag 30 augustus; voor TitusBreed tot
maandag 24 augustus
e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212
Bezorging:
Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com

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. Denk in deze tijd vooral ook aan coronaberichten, die elkaar snel kunnen
opvolgen! Katholiek Bennekom Nieuws is een krachtig en snel middel om zulke informatie te verspreiden.
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/
Of een e-mail te schrijven aan de redactie: redactie@rkkerkbennekom.nl.
Uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden conform de AVG. Het ontvangen van de nieuwsbrief
kunt u op elk willekeurig moment weer stopzetten via een link onder in elke nieuwsbrief.
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______________ M AR IA V IRGO R EGINA

INFOR MAT IE

______________

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,
PRgroep@rkkerkbennekom.nl

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, Heelsumseweg 3, 8721GP Bennekom,
tel. 0630 443 497, koster@rkkerkbennekom.nl
Contactpersoon uitvaart en begrafenis
Marian Bolscher, tel. 0651 651 736
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_______________________________________ onze Adverteerders ________________________________________
De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders.
In de digitale uitgave van ons NieuwSblad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan
aanklikbare links naar hun website.
Hieronder de site van de adverteerders:
Jillis Baggerman makelaardij

China Garden

Liesbeth ter Elst: Aandacht voor ieder

Smit & Moormann, notarissen

Kardoen Bennekom

Meubel & Interieur restyle

Barneveld Schuurman Makelaars

Bouwbedrijf Van Grootheest

Baars Bedden

Albert Heijn Bennekom

Van den Top rijopleidingen

Wijnhuis Bennekom

De bloemenmand

Roelofs - Technisch Maatwerk

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding

2Wielercentrum Bennekom

PLUS Edwin en Astrid Holtrop

Herinneringshuys 't Hoge Heem

Kapsalon Everline

Seasons Dameskleding Bennekom

Henri’s Stekje

Van Wonderen - shoes and stuff

Hartman tweewielers

Kapsalon Marage

Schoenmakerij de Haan

Geels woonwarenhuis

Auto van de Weerd

Arie Kamperman timmer- en afbouwbedrijf

Installatiebedrijf Van Ginkel

Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank

Eijgenraam mannenmode

Diergaardeadvies-Bennekom

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom

Raak Nederland - Bennekom

Schildersbedrijf van Reemst

Kasteel Hoekelum

instituut voor huidverzorging Eugenie de Groot

Boerderij Hoekelum

Hans Mekking sigarenmagazijn

Woonstudio Bennekom

Bloembinderij Lindhout

Garage Bennekom autobedrijf

Sa Lolla Ristorante - Wageningen

haroboomwerk - bennekom

Monuta Hofrust

cafetaria-bennekom

Bril 2000

Mitra Bennekom
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