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64ste jaargang september 2020 

 
 
 

 ___________ DAT WE HET VERLANGEN NIET VERGETEN ____________  

 

De dag dat ik dit schrijf zou Vlegeldag in Bennekom zijn. Een van de vele mooie momenten die dit jaar niet 
doorgaan. Hopelijk volgend jaar dan maar. Wij hebben allemaal van die gebeurtenissen waar we ons op 
verheugden die niet doorgaan of uitgesteld zijn. Een bruiloft, een vakantiereis, een reünie, ..... 

Ook de jaarlijkse parochiedag in onze kerk zal dit jaar anders zijn. Tegelijkertijd is elke zondag anders. We 
kunnen in de kerk niet samen zingen en tóch vieren we met elkaar. We missen vele mensen in de kerk en 
vele parochianen missen de kerk omdat zij er nu niet of nauwelijks komen. Contacten met andere mensen 
worden nu nog meer gekoesterd dan anders. Het is alsof we met twee benen in twee verschillende 
werelden staan. We willen veel maar worden vaak tegengehouden. Het verlangen dat alles weer als 
vanouds mag zijn is groot. 

In deze tijd dat ons geduld zo op de proef wordt gesteld vind ik veel houvast in de parabel van de werkers 
in de wijngaard (Mt 20:1-16). Met name de gedachte dat de laatsten de eersten zullen zijn, vind ik nu een 
wenkend perspectief. Het geeft steun in de aanvaarding van het besef dat alles zijn tijd heeft. Meer dan 
ooit is dit een tijd van inkeer en omzien naar elkaar. Ook ontstaan er nu mooie nieuwe initiatieven; wie 
weet welke straks blijvend zullen zijn. Een nieuwe vorm van samen zingen in de kerk? Wie zal het zeggen? 
Laat het maar gebeuren. 

Het gemis in deze tijd is er niet minder om, en toch hoop ik dat we met verlangen kunnen uitzien naar een 
nieuwe bloeiende steppe of woestijn. De onderstaande woorden van Piet van Middelaar lenen zich prima 
om thuis ook eens hardop uit te spreken. Wie weet wat er dan gebeurt. 

Dat we de aarde verzachten 
onze tranen laten vloeien 
opdat de woestijn zal bloeien. 

Dat we de stenen ontbolsteren 
het vredeslied blijven zingen 
opdat olijfbomen zich verdringen. 

Dat we de sporen niet verpletten 
het verlangen niet vergeten 
opdat kinderen van vrede weten. 

Dat we de ogen niet sluiten 
de hartslagen blijven tellen 
opdat rode rozen zullen zwellen. 

Gilles Ampt 
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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 6 september t/m 
30 oktober 2020 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  

Vanwege de corona-protocollen mogen van ieder 
koor maar een paar mensen zingen, maximaal 7. 
Uiteraard zijn alle vieringen onder voorbehoud, er 
kunnen nog vieringen of omstandigheden wijzigen. 
Veranderingen worden gemeld in de digitale 
nieuwsbrief. 

Reserveren 
U kunt voor de vieringen reserveren vanaf 

maandagmorgen tot zaterdagmiddag 17.00 
uur, maar liever natuurlijk voor 

vrijdagmiddag. Voor de verwerking van de 
reserveringen is aanmelding via het formulier 

op de website het prettigst. Als dit lastig is 
voor u, kunt u ook reserveren via de 

parochiewacht. De parochiewacht is open 
van maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 

11.30 uur; telefoon: 0318 414 896. Wilt u 
bellen tijdens deze parochiewacht-uren? 

Als u zich heeft aangemeld, bent u welkom bij 
de viering. Mocht de viering vol zitten op het 
moment dat u zich aanmeldt, dan krijgt u een 

extra bericht. 

Op de website vindt u ook de liturgie van de 
viering van de betreffende zondag. 
Op het prikbord buiten de kerk vindt u een 
Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze 
buitenlandse gasten. 

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 

zondag 13 september, 24ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. het 

Gemengd Koor 
voorganger: John Rademakers  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Zonnebloem 

zondag 20 september, 25ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis 
voorganger: Piet Muilwijk  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Pax Vredesweek. Het is deze week 

vredesweek, daarom is de 2e collecte bedoeld 
voor PAX, bankrekening: NL03 TRIO 0390 5150 
00. PAX staat voor vrede en brengt mensen bij 
elkaar die de moed hebben om voor vrede te 
gaan. Tijdens de Vredesweek vraagt PAX uw 
steun voor geweldloze vredesstrijders 
wereldwijd. Het thema van de Vredesweek 
2020 is: “vrede verbindt verschil” 

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

uitgereikt bij de Arsis-vieringen, goed kan 
gebruiken, kunt u de naam van de persoon en de 

reden ervoor via een mailtje sturen aan 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. Een thuis 

geschreven briefje in het mandje achterin de kerk 
doen, kan ook. 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 
binnenkomen gaan ook naar de pastoraatsgroep 

voor het aandachtpastoraat. 

zondag 27 september, 26ste zondag door het jaar 
*Parochiedag* 

10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 
(cantors van) alle koren 

voorganger: Marianne Thie en Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom 

zondag 4 oktober, 27ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Schola 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Wereldmissiedag voor kinderen 

zondag 11 oktober, 28ste zondag door het jaar 
*Kerkproeverij (?)*  

10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 
Gemengd Koor 

voorganger: Guido Dieteren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Oase Oosterbeek 

https://www.rkkerkbennekom.nl/aanmelden-viering/
https://www.rkkerkbennekom.nl/aanmelden-viering/
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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zondag 18 oktober, 29ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Taizé-viering m.m.v. 

gelegenheidskoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Missiezondag 

zondag  25 oktober, 30ste zondag door het jaar 
*Wintertijd* 

10.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

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

uitgereikt bij de Arsis-vieringen, goed kan 
gebruiken, kunt u de naam van de persoon en de 

reden ervoor via een mailtje sturen aan 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. Een thuis 

geschreven briefje in het mandje achterin de kerk 
doen, kan ook. 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 
binnenkomen gaan ook naar de pastoraatsgroep 

voor het aandachtpastoraat. 

Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 

Vieringen verzorgingshuis Machtella/Cornelie 
Iedere 2e zaterdag van de maand, s’middags om 
16.00 uur in verzorgingshuis Walraven. 

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

Parochiedag 2020 op 27 september 
Ondanks Corona mogen we ook dit jaar weer met 
elkaar Parochiedag vieren, op zondag 27 
september! 

Door de Corona-maatregelen zal deze Parochiedag 
er iets anders uit zien dan andere jaren. De dag 
begint met een viering in de kerk, mét koorzang 
vanuit de verschillende koren; er mogen weer 7 
zangers op het liturgisch centrum staan, naast de 
kinderen van het kinderkoor! Reserveren via de 
website is ook voor deze viering noodzakelijk. Er 
wordt naar mogelijkheden gezocht om ook de 
mensen die niet bij de viering aanwezig kunnen zijn, 
deelgenoot te maken van deze parochiedag. Houd 
daarom de digitale nieuwsbrief in de gaten! 

Na de viering is er op het kerkplein koffie met iets 
lekkers (verzorgd door locatieraad en pastoraats-
groep), een kleine activiteit voor de kinderen en 
natuurlijk wordt er afgesloten met een drankje. Ook 
mensen die niet bij de viering zijn geweest, zijn van 
harte welkom! 

Tijdens de koffie worden er loten verkocht voor de 
verloting van de Paaskaars, de trekking vindt ook  
tijdens de koffie plaats. Dus vergeet niet om wat 
kleingeld mee te nemen! Omdat de vrijwilligers-
middag dit jaar geen doorgang kon vinden, wordt 
ook de ‘Vrijwilliger van het jaar’ tijdens de koffie of 
het afsluitende drankje bekend gemaakt en geëerd. 

Een wat beperkter programma dus dan andere 
jaren, maar toch: van harte welkom! We hopen op 
mooi weer! 

Locatieraad en pastoraatsgroep 

Kerkproeverij op zondag 11 oktober in 
de MVR Bennekom. 

Wie neem jij mee naar de kerk?! 

De Kerkproeverij is een initiatief van de 
protestantse en katholieke kerken in Nederland. De 
bedoeling van de Kerkproeverij is om te ervaren 
hoe een viering in een kerk in z’n werk gaat en wat 
een viering met je doet. Ondanks de beperkingen 
door de Coronamaatregelen, wordt ook dit jaar een 
Kerkproeverij-viering georganiseerd in onze kerk. 

Onze geloofsgemeenschap organiseert de kerk-
proeverij op zondag 11 oktober om 10:00 uur. 
Pastor Guido Dieteren en het Gemengd Koor gaan 
er een mooie viering van maken. U bent van harte 
welkom. Misschien gaat u weer naar de kerk, maar 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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mist u iemand die voor de Corona-crisis ook naar de 
kerk kwam. Spreek hem of haar eens aan, wie weet 
helpt het hen over de drempel! Of misschien bent u 
zelf zo iemand, die het nog niet heeft aangedurfd 
om naar de kerk te gaan en is dit een mooie eerste 
keer om te ervaren dat het weer veilig kan, een 
viering bijwonen! Natuurlijk kunt u ook een vriend 
of buur meevragen. Na afloop kan er buiten met 
een kop koffie of thee nagepraat worden, als het 
weer dat toelaat.  

Er wordt naar gestreefd om de viering op te nemen, 
zodat u ook iemand thuis uit kunt nodigen om 
samen te kijken. Meer informatie volgt via de 
digitale nieuwsbrief. 

 

Vanwege de Corona-regelgeving zal naar de viering 
gaan iets ingewikkelder zijn dan in voorgaande 
jaren: je moet niet alleen jezelf aanmelden, maar 
ook degene die je mee wilt nemen. Direct naast 
elkaar zitten zal vanwege de 1,5 meter regel niet 
mogelijk zijn. 

Meer informatie vindt u t.z.t. in de digitale 
nieuwsbrief van onze geloofsgemeenschap en op de 
MVR-website. 

Mededelingen 
Verhuisd 
- Antoon Appelman, Walraven, Oost-Breukelder-

weg 1, Huisje 7, entree II, 6721 PG Bennekom. 
- per 31 juli 2020: Lisette Huis in ’t Veld, van 

Esdoornlaan 31 naar Hof van Sint Pieter 115, 
6721 TR Bennekom 

Overleden 
- op 11 juli 2020: Johanna Siska,Hanneke, Drijver- 

de Haas, 84 jaar. Ze heeft met haar man gewoond 
op de Dikkenbergweg 25. De laatste jaren van 
haar leven heeft ze gewoond op de Breukelderhof 
en op Walraven. 

Koffiezetters gevraagd 
Wilt U op een rappe manier de meeste 
parochianen in onze kerk kennen, dan is het 
schenken van koffie op zondagochtend na de 
viering een uitgelezen manier om uw relatie-
netwerk te vergroten. En als U de meesten al 
kent, dan is het toch fijn om anderen te voorzien 
van een kop koffie of thee. 

In onze geloofsgemeenschap is er een koffiezet-
groep. Op dit moment hebben wij een tekort 
aan koffiezetters en willen wij de groep graag 
versterken. Als lid van de groep, komt U éénmaal 
in de vier à vijf weken aan de beurt. U zet dan 
koffie en thee vóór de viering en serveert dat 
dan na de viering. Na afloop worden de kopjes 
afgewassen, tenzij kartonnen bekers gebruikt 
worden zoals dat nu het geval is. Vaak zijn er nog 
andere parochianen die na afloop meehelpen 
met het afwassen. Het schenken van koffie is 
altijd leuk, en bovenal zeer bevredigend. 

Mocht U interesse hebben om mee te willen 
draaien in de koffiezetgroep, laat het dan aan 
mij weten: hermine@planet.nl. 

Hermine Wilmink 

In memoriam Hanneke Drijver – de 
Haas 
Hanneke is op 25 december 1935 geboren in 
Groningen en overleden op 11 juli 2020 in 
Walraven. Ze groeide op in Groningen, studeerde 
daar o.a. Biologie en leerde Fredrik op de universi-
teit kennen. Ze trouwden op 23 juli 1960 en waren 
bijna 60 jaar getrouwd. 

4 kinderen werden er geboren: Caroline Siska, 
Rieks, Alexander en Saartje Johanna. Het gezin 
heeft gewoond en Engeland, Indonesie en na 9 jaar 
weer vertrokken naar Engeland. Uiteindelijk 
kwamen ze in Bennekom te wonen en betrokken 
het huis van een oom van Fredrik aan de 
Dikkenbergweg. 

De familie was Luthers maar Hanneke raakte via 
pastoor Severt betrokken bij onze geloofsgemeen-
schap waar ze erg graag was en bij wilde horen. Ze 
is katholiek geworden. Hanneke was iemand die 
vond, als je je ergens bij aangesloten had, je 
daarvoor op de een of andere manier ook actief 
moest worden. Dat heeft ze haar kinderen en 
kleinkinderen ook voorgehouden en gestimuleerd. 
Hanneke is voorzitter geworden van de Raad van 
Kerken in Bennekom. Een taak die haar op het lijf 
geschreven was. 

mailto:hermine@planet.nl
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Voorafgaand aan de oecumenische dankdienst voor 
haar leven hebben parochianen en bekenden 
afscheid van haar kunnen nemen op het kerkplein 
van onze kerk. Voor de mensen die er waren, heel 
bijzonder, maar zeker voor Fredrik, de kinderen en 
kleinkinderen. Zij waren daar zeer dankbaar voor. In 
de dankdienst waarin ds. Hoebe uit Wageningen en 
Marian Bolscher zijn voorgegaan, hebben we 
Hanneke herdacht; wij hebben 2 kaarsen rond de 
kist aangestoken en Fredrik en de kinderen hebben 
de “huiskaarsen”, een kandelaar met 5 kaarsen, 
aangestoken. 

De kinderen hebben Hanneke, ieder op hun eigen 
manier, herdacht. De levensloop van haar, hoe ze 
was als moeder, als oma. Hoe zorgzaam ze was, 
maar ook hoeveel ze met de natuur had, hoe ze 
tijdens haar moederschap toch nog verschillende 
studies heeft kunnen volgen. Ook werd gesproken 
over Hanneke als oma en hoe de kleinkinderen de 
laatste jaren als ze in Nederland waren, alle 
aandacht voor haar hadden en haar verzorgden en 
aandacht gaven. 

Hanneke heeft van 2008-2010 gewoond op de 
Breukelderhof, waar ze een prettige vrouw was 
voor iedereen, vrolijk en heel positief. Van 2010-
2020 woonde ze op Walraven en ging ze geleidelijk 
aan achteruit. Op 11 juli 2020 is ze overleden in het 
bijzijn van haar man en de kinderen. 

In de dankdienst is gelezen uit de bijbel, dezelfde 
tekst die ook bij hun huwelijk gebruikt is: Mattheus 
28, 16-20. Fredrik had de geschreven preek van de 
dominee nog in zijn bezit 

Wij hebben haar begraven op zaterdag 18 juli op de 
natuurbegraafplaats Heidepol. Een mooie omgeving 
die ze zelf niet heeft gezien maar die zo goed recht 
doet aan haar leven , haar respect voor de natuur 
waar ze van genoten heeft. Een glimlach en haar 
blije ogen blijven ons allen bij. 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Voor het eerst weer naar de kerk 
de viering bekeken met andere ogen 

Voor het eerst in meer dan drie maanden, fietste ik 
zondag 5 juli naar de kerk om weer een viering bij te 
wonen. Wel een beetje gespannen: hoe zou het 
zijn? Doordat ik de lijst bijhoud van alle 
aanmeldingen, wist ik dat we met ongeveer 40 
personen in de kerk zouden zitten, maar hoe leeg 
zou dat voelen? 

Bij de ingang van de kerk mochten we namens de 
pastoraatsgroep met z’n tweeën de kerkgangers 

verwelkomen en nagaan of mensen waren 
aangemeld. Wat heerlijk om al die vertrouwde en 
blijde gezichten weer te zien! 

Ieder werd, na het ontsmetten van de handen, een 
plaatsje in de kerk gewezen door Gerard Bolscher; 
de kerk werd vanaf het liturgisch centrum naar 
achter gevuld. Op de gemarkeerde zitplaatsen lagen 
de liturgieboekjes al klaar. Het op afstand van 
elkaar zitten was even wennen, maar de andere 
kerkgangers zaten dichtbij genoeg om je niet alleen 
te voelen. 

 

De viering zelf was prachtig: ingetogen en rustig en 
met mooie tweestemmige zang van de cantors. 
Antoinette van Schaik verwoordde precies waar het 
om gaat, zeker in deze tijd: niet in je eigen cocon 
blijven zitten, maar buiten je kring stappen met 
liefde en aandacht voor de ander. 

In plaats van de communie was er een moment van 
stilte. Op deze manier ervoer ik, intenser nog dan 
wanneer ik ter communie ga, de aanwezigheid van 
de Geest. Ook de vredewens kwam veel intenser 
binnen: geen hand geven maar elkaar toeknikken 
betekent dat je elkaar in de ogen kijkt en echt 
verbinding voelt, zelfs op grotere afstand. 

Ondanks het mindere weer, werd er buiten koffie 
gedronken en bijgepraat. Het was goed om weer bij 
elkaar te zijn en te ervaren wat kerkzijn zo bijzonder 
maakt! 

Rita van Doesum-Karsten 
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Inspiratie-avond over ‘Doet de kerk er 
nog wel toe na coronatijd?’ 
Op 17 november komt de theoloog Hendro 
Munsterman naar Bennekom. Hij zal in onze kerk 
een lezing houden over de meest wezenlijke vragen 
die er momenteel leven: 

Wat is er nog relevant aan ons christelijk geloof? 
Doet de kerk er nog wel toe? Hebben wij de kerk 
nog nodig na coronatijd? 

Hendro Munsterman is theoloog en journalist. Hij 
doceert theologie en godsdienstwetenschappen 
aan verschillende universiteiten in Frankrijk en is 
vaste Vaticaanwatcher voor het Nederlands 
Dagblad. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de 
oecumenische en interreligieuze dialoog. 
Munsterman was enkele jaren actief als theoloog, 
pastoraal werker en medewerker van de Franse 
kloostergemeenschap Taizé. Zijn werk als journalist 
doet hij vanuit zijn huidige woonplaats in de buurt 
van het Franse Grenoble. Van daaruit gaat hij naar 
Rome en gaat hij regelmatig mee met de paus op 
zijn reizen, onder meer naar de Wereldjongeren-
dagen in Panama. 

De inspiratie-avond zal gehouden worden in onze 
kerk. Het voorlopige programma: 

 Vanaf 19:30 uur kerk open en ontvangst 
met koffie/ thee (afhankelijk van COVID 19 
maatregelen) 

 20:00 uur Lezing door Hendro Munsterman 

 Ca 21:00 uur pauze 

 Ca 21:15-21:45 vragen en discussie 

 Na afloop napraten met een drankje 

De kosten voor deze avond willen wij deels dekken 
door een vrijwillige bijdrage die U na afloop kunt 
afgeven. 

Indien U wilt komen is registratie vooraf verplicht. 
Dit kunt U doen door een mail te sturen naar Hans 
Wilmink, wilmink@planet.nl of bellen: 
0653 678 646. Let wel: het aantal plaatsen is 
beperkt, dus wees er snel bij! 

De werkgroep bezinningsavond, 
Laurens Beerepoot, Joost Ijsselmuiden, 

Miranda Meuwissen, Hans Wilmink 

Drie nieuwe Alphacursussen van start 
Ontmoeten, vragen en ont-
dekken! De Alphacursus is 
bedoeld om elkaar in alle 
vrijblijvendheid te leren 
kennen, samen te praten 
en meer te ontdekken over 
de zin van het leven en het 
christelijke geloof. Of 

misschien wil jij gewoon je kennis over het geloof 
opfrissen. Dat mag ook! Er is ruimte voor al je 
vragen. 

In september beginnen in onze eigen parochie 3 
Alphacursussen: maandag 21-9, dinsdag 22-9 en 
vrijdag 25-9. Andere parochies ondersteunen ons 
met begeleiders en met sprekers die op inspireren-
de wijze komen spreken over diverse onderwerpen. 
We sluiten daarbij aan bij zo'n 75 katholieke kerken 
binnen Nederland waar dit al regelmatig gebeurt. 

Elke avond begint met een moment van ont-
moeting. Hét moment om elkaar te zien en op een 
ontspannen manier elkaar te leren kennen. Daarna 
luisteren we naar een kort verhaal of kijken we een 
video. In elke bijeenkomst staat een ander 
onderwerp centraal. De deelnemers praten na de 
inleiding in kleine gespreksgroepen door over het 
thema. Onderwerpen die onder meer besproken 
zullen worden zijn: 

 Wie is Jezus? 

 Bidden: waarom en hoe? 

 De Bijbel lezen: waarom en hoe? 

 Hoe zit het met de kerk? 

Ergens halverwege zal er ook een 'Alpha-weekend' 
plaatsvinden met alle drie de cursussen samen. In 
dat weekend staat het thema 'De Heilige Geest' 
centraal. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn: 
'Wie is de Heilige Geest?', 'Wat doet de Heilige 
Geest?' en 'Hoe kan ik vervuld worden door de 
Heilige Geest?' Ook dan is er ruimte voor 
ontspanning en ontmoeting. Deelnemers zijn 
eigenlijk altijd erg enthousiast over het weekend. 

Praktische informatie 
De cursus is gratis en vrijblijvend en duurt 10 
weken. 

 Alpha fysiek (Nederlands) – vrijdag 25 sept., 
18:45 uur, met een uitgebreide koffietafel in 
Wageningen. 

 Alpha online (Nederlands) – dinsdag 22 sept., 
20:00 uur. 

 Alpha online (Engels) – maandag 21 sept., 
20:00 uur. 

mailto:wilmink@planet.nl
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Voor vragen en/of aanmelden kun je contact 
opnemen via alpha@pztb.nl of bij Daniëlle op 
0615 380 590 (ook Whatsapp). Voor meer informa-
tie: www.tituszoekt.nl. Aanmelden bij voorkeur per 
e-mail zodat wij u op de hoogte kunnen houden. 

Collecte opbrengsten 
Gelukkig mocht vanaf eind juli de kerk weer open. 
Met in achtneming van het protocol veiligheids-
maatregelen zijn de zondagse vieringen weer 
hervat, zij het met een beperkt aantal mensen 
vanwege de verplichte anderhalve meter 
onderlinge afstand. 

Hoewel de kerk tijdens de vieringen relatief goed 
gevuld is, op anderhalve meter afstand van elkaar, 
is het aantal mensen dat in de kerk zit toch 
aanzienlijk minder dan voor de corona uitbraak. Dat 
heeft uiteraard ook gevolgen voor de collecte-
opbrengsten. Maar gelukkig worden sindsdien ook 
collectegelden digitaal overgemaakt, aan zowel 
onze eigen geloofsgemeenschap als aan de goede 
doelen. Hoeveel er precies wordt gedoneerd kan ik 
u door dit tweeledig systeem niet meer meedelen. 
Het geld dat via de collectemandjes binnenkomt, 
die nu achter in de kerk staan, is nog niet de helft 
van wat er voor de coronatijd werd ontvangen. Uw 
digitale giften blijven dan ook, zowel voor onze 
eigen geloofsgemeenschap als voor de goede 
doelen, van wezenlijk belang. Daarom hierbij 
nogmaals deze oproep. 

Het was al niet eenvoudig om jaarlijks een sluitende 
begroting te maken, dat is nu vrijwel onmogelijk 
geworden door het grotendeels wegvallen van de 
fysieke collecte opbrengsten tijdens de vieringen. 

De vaste lasten blijven natuurlijk wel doorgaan. 
Daarom, als u de geloofsgemeenschap/parochie 
wilt blijven steunen, kunt u uw wekelijkse collecte-
donaties sommeren en over een langere 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. 

Maar wat zeker zo schrijnend is, is dat ook de 2e 
collectes nauwelijks nog geld opbrengen via de 
mandjes achter in de kerk. Onderstaand treft u het 
overzicht aan waarvoor de komende periode 
gecollecteerd wordt tijdens de zondagse vieringen. 
Desgewenst kun u deze goede doelen ook blijven 
steunen door uw gaven rechtstreeks aan hen over 
te maken, waarvoor hartelijke dank. 

2e collecte: 

6 sep Cordaid 
 

13 sep Zonnebloem NL54 ABNA 0432 3668 06 

20 sep 
Pax 

Vredesweek 

NL03 TRIO 0390 5150 00 

27 sep 
Hospice 

Bennekom 
NL95 RABO 030 9354 28 

4 okt 
Wereldmissie

dag van de 
Kinderen 

NL14 INGB 0000 0110 20 
tnv MISSIO Den Haag 

11 okt 
Oase 

Oosterbeek 
NL52 RABO 0191 8770 50 

Locatieraad, Gerard Bolscher; terrein, gebouwen, 
financiële zaken; gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

 

 

mailto:alpha@pztb.nl
http://www.tituszoekt.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vredesweek.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C17bc196c523747540e5508d84a040ad5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637340728502665054&sdata=fxIfExDXHITYhkeuxtVLKuMwrVnluutpjVexFrSGiNw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vredesweek.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C17bc196c523747540e5508d84a040ad5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637340728502665054&sdata=fxIfExDXHITYhkeuxtVLKuMwrVnluutpjVexFrSGiNw%3D&reserved=0
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  
 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste dames van het KVG, 
Met volle moed gaan we weer een nieuw KVG jaar 
tegemoet en hopen wij u allen op 14 september te 
ontmoeten bij onze openingsdienst en ALV. Het 
jaarprogramma met een mooie samenstelling van 
lezingen en andere activiteiten is klaar en ontvangt 
u begin september, tegelijk met de vergaderstukken 
voor de ALV. 

Of we ons jaarprogramma kunnen uitvoeren zoals 
gepland, is natuurlijk afhankelijk van de Corona 
ontwikkelingen. We zullen u tijdig op de hoogte 
brengen bij wijzigingen. Onze eerste bijeenkomsten 
zullen uit voorzorg plaatsvinden in de kerk zodat we 
daar beter rekening kunnen houden met de 1,5 
meter afstand.  

Hierbij alvast een verkort overzicht van bijeen-
komsten die we voor u hebben samengesteld: 

 Film over de Trans Siberië Express 

 Lezing over Onderwijs vroeger en nu  

 Lezing over Engelen in de Kunst  

 Lezing over Voeding voor ouderen 

 Lezing over reddingshonden  

 Lezing over Byzantijnse kerken 

 en natuurlijk onze vaste Kerst-, koffie-, en 
knutselbijeenkomsten. 

Bent u geen lid en wilt u een lezing bijwonen, geef u 
op via de website van het KVG: 
www.kvgbennekom.nl. De kosten bedragen € 3. 

 

Wij wensen u een mooi en vooral gezond KVG jaar. 
Namens het KVG bestuur, 

Inge Wijngaard en Henny de Nijs 

Kledingactie: “Mensen in nood” 
zaterdag 12 september 2020 

De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) 
houdt zaterdagmorgen 12 september van 9.00 tot 
11.00 uur weer een kledinginzameling in Benne-
kom. De inzameling wordt gehouden op het plein 
voor onze kerk. 

 

De opbrengsten van de ingezamelde kleding van 
deze voorjaarsactie gaan naar een project in Liben, 
zuidoost Ethiopië. Het gebied ligt op de grens 
tussen twee etnische groepen: de Oromia en de 
Somali. 

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel zal de 
bijdrage in dit project ten goede komen aan de 
activiteiten betreffende de middelen van bestaan 
en watervoorziening. 

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 bedden-
goed. 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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BijdeHandjes 

 

 

Bent u op zoek naar Peuteropvang ? Dan bent u bij 
BijdeHandjes in Bennekom aan het juiste adres. 
Ben jij ouder van een kleine lieve Peuter? Op onze 
peuteropvang hebben wij ruimte om jouw kindje 
zijn of haar talenten te laten ontdekken. En gezellig 
met vriendjes en vriendinnetjes spelenderwijs te 
leren als voorbereiding op de basisschool. Wij doen 
dit vanuit een christelijke identiteit en geven hier op 
verschillende manieren invulling aan. We starten 
bijvoorbeeld met een verhaal uit de peuterbijbel en 
zingen vrolijke (christelijke) kinderliedjes. Ieder kind 
vanaf 2,5 jaar is bij ons van harte welkom! Ook voor 

kinderen met een indicatie voor Voorschoolse- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) hebben wij een 
plekje. 

Nieuwsgierig? Wilt u samen met uw kindjes geheel 
vrijblijvend een keertje komen kijken bij onze 
peuteropvang in Bennekom? U en uw kindje(s) zijn 
van harte welkom! Bel of mail dan naar Ria Koster, 
Manager Peuteropvang ria@bijdehandjes.info of 
bel 0630 213 831. 

 

 _________ WERKGROEPEN AAN HET WOORD  ______________  
 

Parochiewacht 
Iedere morgen, van maandag tot vrijdag, is onze 
Maria Virgo Regina kerk van 10.30 uur tot 11.30 uur 
open om een kaarsje aan te steken bij Maria of 
even te bidden of te mediteren. Tijdens deze 
openingstijden is er altijd iemand van de parochie-
wacht aanwezig. Vóór de covid 19 pandemie was er 
ook de mogelijkheid om een kopje koffie te komen 
drinken in de Torenzaal. De parochiewachters 
vinden dat altijd heel gezellig. Helaas kan dit nu in 
de coronatijd niet, maar wij hopen dat dit spoedig 
weer mogelijk is. 

Tijdens de parochiewacht is er ook de mogelijkheid 
om intenties op te geven die dan in de viering 
worden medegedeeld. Deze intenties worden dan 
genoteerd in de agenda. Sommige mensen komen 
ook even langs voor een andere boodschap, b.v. 
boekjes halen of iets regelen voor de kinderviering 
of koffievoorraad aanvullen. Soms kan het ook zijn 
dat de parochiewacht hulp geeft door eenvoudig te 
luisteren naar het wel en wee van een bezoeker. 

De parochiewachtgroep bestaat uit 15 personen. 
Iedereen komt 1x in de 3 weken, op een vaste 
ochtend, aan de beurt. Er zijn gelukkig ook enkele 
reserve mensen die de beurt kunnen overnemen als 
je verhinderd bent. 

Er is een lijstje met punten welke taken er zijn. De 
belangrijkste taken zijn hierboven aangegeven. 
Éénmaal per jaar is er in het najaar een overleg met 
de hele groep om elkaar te ontmoeten en 
ervaringen uit te wisselen. Om de 4 maanden 
ontvangt u een nieuw rooster met de beurten. 

Helaas hebben we op dit moment 2 vacatures 
omdat door omstandigheden mensen hebben 
moeten afzeggen. Mocht u zin en tijd hebben om u 
bij deze groep aan te sluiten kunt u zich melden bij 
Truus Appelman, tel: 0318 414 943, email: 
truusapp@xs4all.nl. 

Truus Appelman 
 

mailto:truusapp@xs4all.nl


 

12 
 

 _______________________ ESTAFETTE _______________  
 

MVR-estafette: John Veraa 
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: John Veraa 

Leeftijd: 71 jaar 

Geboren te: Steenbergen (Noord-Brabant) 

Verliefd, verloofd, getrouwd: Getrouwd met Corrie 
Marcus. We hebben 3 dochters, 3 schoonzonen, 2 
kleindochters, 2 kleinzonen en een bonus kleinzoon. 

Hobby’s: Lezen, wandelen, fietsen, stedentrips en 
musea bezoeken, en natuurlijk tuinieren. 

Opleiding: Ambachtsschool, Mavo, 2 jarige cursus 
aan Fontys hogeschool te Utrecht, en heel veel 
werk gerelateerde cursussen die vooral betrekking 
hadden op mijn werkzaamheden in de Sociale 
werkvoorziening. 

Huidige beroep: na 6 ½ jaar bij defensie 
(verbindingsdienst) in Ede gediend te hebben en 38 
jaar bij het Sociaal Werkvoorzieningsschap Zuid-
West Veluwe gewerkt te hebben als werkleider en 
begeleider detacheren geniet ik nu al jaren van mijn 
pensioen. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Ik voel me zeer betrokken bij 
onze geloofsgemeenschap. Vanaf 1998 ben ik een 
vaste bezoeker van de MVR kerk geworden. Vooral 
omdat je hier meetelt als mens en niet je status 
voorop staat. Iedereen is geïnteresseerd in elkaar 
en men deelt lief en leed met elkaar. Als je zelf 
open staat voor je medemens doen zij dat ook voor 
jou. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Ik ben geboren in het katholieke Brabant. 

Op 5 jarige leeftijd verloor ik mijn moeder; mijn 
vader bleef achter met 3 kleine kinderen, mijn 
broertje van 2 en mijn zusje van 4 jaar. Wij zijn toen 
als broers en zus enkele jaren elkaar uit het oog 
verloren omdat we ieder bij een andere tante of 
oma werden opgevoed, verspreid over Brabant. 
Toen mijn vader hertrouwde met een weduwvrouw 
die ook drie kinderen had waren we opeens met 8 
man. Uit dit huwelijk kwamen ook nog eens 4 
kinderen en zo hadden we een elftal met een 
reserve. We groeiden op in Tilburg in een 
traditioneel streng katholiek gezin. Elke dag naar de 
kerk en natuurlijk nuchter want we moesten wel ter 
communie. Omdat alles katholiek was wat de klok 
sloeg wist je niet beter dan dat heel de wereld 
hetzelfde geloof had. Ik weet nog, ik was een jaar of 
tien, dat het bericht kwam dat Paus Pius de 12de 
was overleden. Ik was helemaal van slag, hoe kon 
de plaatsvervanger van God op aarde nu dood gaan. 
Niet in de gaten hebbende dat er alleen al 11 
Piussen voor hem waren geweest. Zo intens was 
mijn geloof toen. Ik heb de staart van het Rijke 
Roomse leven nog beleefd en ik moet zeggen dat 
heeft me altijd veel deugd gedaan. Processies, 
communiefeesten, etc., ik was er altijd van onder de 
indruk. Alleen aan biechten had ik wel een hekel, 
klasgewijs gingen we regelmatig biechten en altijd 
dacht ik: “Hij zal het toch niet aan ons moeder en 
onze pa vertellen he.” Gelukkig hielden ze zich strikt 
aan het biechtgeheim. Door mijn ouderwetse 
katholieke opvoeding ben ik ook nu nog iets meer 
dan onze andere import parochianen traditioneler 
katholiek. Daarom pas ik wel iets beter als koster bij 
Henri ten Have. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Ik was lange tijd (28 jaar) niet meer 
naar de kerk geweest. Ik had me er vanaf gekeerd 
omdat ik niet mocht trouwen met mijn hervormde 
vrouw. Dus in 1970 zijn we alleen voor de wet 
getrouwd. Toen we al een hele tijd in Bennekom 
woonden, zei ik tegen mijn vrouw: “Ik wil toch wel 
eens naar de katholieke kerk hier in Bennekom.” Zo 
gezegd zo gedaan. Ik ging zitten op het plekje waar 
ik nu nog steeds bijna elke zondag zit, achter Jan en 
Els Wouters. De dienst begon, Ben Piepers ging 
voor, en achteraf heb ik gehoord en begrepen dat 
de Heilige Geest zijn werk deed. Ik had het idee dat 
Ben alleen persoonlijk tegen mij sprak. Thuis 
gekomen zeg ik tegen mijn vrouw: “Wat ik toch al 
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die jaren gemist heb, zonde zeg.” Ik moest gewoon 
elke zondag terug. Peter Wijngaard was toen koster 
en wilde op een gegeven moment stoppen en zocht 
een opvolger. Ben Piepers zei tegen hem, je moet 
die man eens vragen, die is er toch elke zondag. En 
ja, als men persoonlijk de vraag krijgt “Wil jij mijn 
opvolger worden?”, is het toch moeilijker “Neen” te 
zeggen dan op een oproepje in het Nieuwsblad. Dus 
zodoende ben ik ingewijd in het kostersvak. Ik ben 
nu niet meer elke zondag aanwezig in onze kerk 
omdat ik, samen met mijn vrouw, vrijwilliger ben in 
de pastoraatsgroep in Walraven bij Opella. Daar 
begeleiden we de bewoners van Walraven, De 
Baronie, Het Baken, Cornelie en Machtella van hun 
woonplek naar de kerkdienst in de Beringhemzaal 
en nadien weer terug naar hun huisje. Dat is heel 
dankbaar werk, je ziet de mensen genieten van iets 
wat ze vele jaren dierbaar is geweest. Mensen waar 
geen gesprek meer mee mogelijk is omdat ze 
dementeren of alzheimer hebben, zie je de liederen 
en psalmen uit hun hoofd meezingen. Zo mooi en 
ontroerend om te zien. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Ik zelf wil niet meer bezigheden 
binnen MVR, vooral omdat we ook 2 maal per week 
oppassen op de kleinkinderen. Wat ik wel mis in de 
gehele kerk is de aanwas van jonge kerkgangers. Als 
ik de steeds maar grotere nieuwe kerken zie in 
Barneveld en omstreken denk ik wel eens: wat doen 
wij nu verkeerd of anders, dat onze kerken zo 
leeglopen. Ik denk dat wij als ouders onze kinderen, 
ik inclusief, niet meer de gedegen katholieke 
opvoeding geven. Niet thuis en niet meer op school. 

En dan kunnen we wel eens mopperen als er weer 
eens een kerk moet sluiten binnen onze zTB 
Parochie, maar ja we sluiten de gebouwen 
natuurlijk zelf als we er met steeds minder 
gelovigen gebruik van maken. 

Mooie MVR-herinnering: Mooie herinneringen heb 
ik vooral aan Pater Koenen als ik koster bij hem was. 
Hij was nooit moeilijk en alles moest zo eenvoudig 
mogelijk. Ook heb ik een mooie herinnering aan 
Hans Koenen toen hij bij zijn jubileummis in onze 
kerk opeens aankondigde dat dit zijn laatste 
Eucharistieviering was, door afnemende gezond-
heid. Ik was ontroerd, en ben verheugd zo’n wijze 
man gekend te hebben. 

Verder actief met: De taken bij ons kostersteam zijn 
goed verdeeld. Ik doe de inkoop op het gebied van 
de liturgie, zoals b.v. de diverse kaarsen, wierook en 
de Paaskaars, etc., bestellen. Voor de fusie deed ik 
het zelfstandig, na de fusie gaat dat via 
Wageningen. Dit omdat gezamenlijke inkoop toch 
goedkoper is, de leverancier hoeft nu maar eenmaal 
naar Wageningen te rijden i.p.v. alle locaties af te 
moeten gaan. En je kunt zo grotere kortingen 
bedingen. Ja, we zijn een Fairtrade kerk dus alle 
kleintjes tellen nietwaar? 

Stokje gaat door naar: Mark Slotboom 

Want: Ik ben wel erg benieuwd naar de motivatie 
van Mark, om als een van de jongste parochianen, 
zich toch in te zetten voor ons jongerenproject On 
the Road. 

 

 ________________________ FORUM ________________________  
 

Het raarste jaar ooit 
Het jaar 2020 is het raarste jaar dat velen van ons 
ooit in hun leven hebben meegemaakt, en het 
meest rare is nog dat dit voor een groot deel van de 
wereldbevolking geldt. De weerslag van de 
coronacrisis is universeel, en dus in Argentinië net 
zo groot als in Nederland. In het Nederlandse 
nieuws duikt de situatie in Zuid-Amerika af en toe 
op. Dus u weet misschien dat het hier in veel landen 
nu erg slecht gaat. Ik zal een korte schets geven. 

De besmetting met het coronavirus is hier langzaam 
op gang gekomen, omdat de landen al vroeg in 
quarantaine gingen, ongeveer gelijk met Europa. In 
die eerste maanden, van maart tot juni, heeft er 
hier dus geen explosie van ziektegevallen plaats-

gevonden. Tegelijkertijd kon de gezondheidszorg 
zich voorbereiden op de golf, die vroeg of laat zou 
gaan komen. Er konden intensivecarebedden in 
gereedheid gebracht worden, het personeel kon 
zich inwerken en er konden beschermende 
middelen besteld worden. 

Dat was de theorie, die gelukkig ook wel deels 
praktijk geworden is. Maar het is op het continent 
lang niet overal goed gegaan. Ik hoef het dan niet 
eens over Brazilië te hebben, waar er nooit een 
goed gecoördineerde gezondheidspolitiek geweest 
is en het aantal ziektegevallen en doden erg hoog 
ligt. Ook in andere landen, zoals Peru, Ecuador, 
Colombia, Chili en Bolivia, is het niet goed gegaan. 
Het niveau van de gezondheidszorg is soms zo laag 
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en de middelen om dat op korte termijn te 
verbeteren zijn dermate beperkt, dat er toch een 
overbelasting heeft plaatsgevonden. De gevolgen 
zijn dan overvolle ziekenhuizen, een groot tekort 
aan personeel en ook veel sterfte onder de 
gezondheidswerkers. 

Een ander groot probleem is dat er in Zuid-Amerika 
heel veel mensen geen officieel werk hebben, maar 
leven van losse klusjes of straatverkoop. Al deze 
mensen moesten het vanaf half maart doen met 
een inderhaast georganiseerde staatssteun, die in 
veel gevallen niet goed functioneert. Het gevolg is 
geweest dat velen op een gegeven moment maar 
weer begonnen zijn te werken, voor zover de 
omstandigheden dat toelieten. Dat heeft tot veel 
extra besmettingen en doden geleid. 

Tussen de Zuid-Amerikaanse landen springt 
Argentinië er relatief gunstig uit, maar de 
verschillen zijn gradueel. Het gaat hier allemaal 
ietsjes minder slecht. In Buenos Aires, waar ik 
woon, is de gezondheidszorg nog niet bezweken, 
maar het einde is nog lang niet in zicht. Er is voor 
ons, inwoners, nauwelijks meer bewegingsvrijheid 
als toen de strenge quarantaine eind maart werd 
ingesteld. Er zijn geen scholen, geen bijeenkomsten 
(geen kerkelijke activiteiten dus), het openbaar 
vervoer is beperkt toegankelijk, je kunt met de auto 
buiten je eigen gemeente niet vrij rondrijden. Al vijf 
maanden zijn we aan ons huis gebonden. Voor de 
mensen die geen officiële baan hebben, is het erg 
moeilijk. De regering heeft het stelsel van 
nooduitkeringen redelijk rond gekregen, er zijn in 

de arme wijken op grote schaal voedseldistributies, 
maar het is allemaal niet genoeg. Het is werkelijk 
een beproeving. 

Ik ga door met mijn bezigheden in de merendero, 
met de wekelijkse brooddistributie en de twee- à 
driewekelijkse uitdeling van levensmiddelen-
pakketten. We krijgen onze spullen her en der 
vandaan: van de bakker uit de wijk, van de 
gemeente, de bisschoppelijke Caritas, andere 
kerkelijke kanalen, de Lions Club. Elke keer is er 
weer genoeg om honderd families te helpen. Het 
vele improviseren vind ik weleens vermoeiend, 
maar ik zet me in, want ik zie dat het nodig is. 

Bij ons aan de deur hebben we bijna iedere dag wel 
iemand die iets komt verkopen of die om hulp 
vraagt. Ale en ik hebben afgesproken dat we geen 
'nee' verkopen. In deze tijden moeten we 
bijspringen waar dat gevraagd wordt. Een buurman 
een half huizenblok verderop kookt elke veertien 
dagen samen met een paar vrienden voor het huis 
langs de straat een grote ketel gevulde soep, en 
iedereen die wil kan daarvan halen, zolang de 
voorraad strekt. Dit soort initiatieven zijn er her en 
der in de wijk. 'Olla popular' heet dat, 'de pan voor 
iedereen' zou je kunnen vertalen. Mensen zijn 
solidair, het doet me altijd goed om dat te zien. 

We bidden om kracht om het vol te houden, en dat 
we als samenleving niet verdeeld raken. 

Marc van der Post 
 
 

 
 
 
 
 
 

 _______________________ REDACTIE  _______________________  
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Herfst) tot zondag 18 oktober; voor TitusBreed tot 

maandag 12 oktober 
e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com 
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 ______________ 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, Heelsumseweg 3, 8721GP Bennekom, 
tel. 0630 443 497, 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: Piet Boers, tel. 0318 847 568 

 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 
Corona crisiteam Bennekom 
Marian Bolscher, titus.bennekom@gmail.com, 
tussen 9.00 en 19.00 uur tel. 0651 651 736 
 

 

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

Jillis Baggerman makelaardij 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 

  

 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.chinagarden-bennekom.com/
http://www.aandachtvoorieder.nl/Liesbeth.aspx
http://www.smitmoormann.nl/
http://www.kardoen.nl/
http://meubelrestyle.nl/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
http://grootheest.nl/
http://www.baarsbedden.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
http://www.toples.nl/
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
http://www.roelofsede.nl/
http://www.dierenwinkel-in.nl/bennekom/engelsen-dierenspeciaalzaak-den
https://www.2wielercentrumbennekom.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
http://www.everlinecareforhair.nl/
http://bedrijven24.com/seasons-womanswear-dorpsstraat-bennekom
https://www.facebook.com/HenrisStekje/?ref=py_c
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.hartmantweewielers.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
http://www.schoenmakerijdehaan.nl/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.van-de-weerd.nl/
http://www.akamperman.nl/
http://www.ginkel.nu/
http://www.zandschulp.nl/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://www.vanreemst.net/
http://www.kasteelhoekelum.nl/
http://www.eugenie-de-groot.nl/
http://www.hoekelum.nl/
http://www.winkelwebsite.nl/openingstijden/Mekking-Hans/52863
https://woonstudiobennekom.nl/
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://salolla.nl/
http://www.haroboomwerk.nl/
https://www.monuta.nl/vestiging/hofrust/
https://www.snackbarbaar.nl/bennekom/cafetaria-bennekom
http://www.bril2000bennekom.nl/
https://www.mitra.nl/winkels/mitra-bennekom-van-oostenbrugge-oude-kerkplein
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