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We zijn in het seizoen herfst aangeland. Wind, regen en stormen zullen de komende tijd de
weersingrediënten zijn, naast dat de dagen steeds meer aan daglicht inboeten en de buiten temperatuur
die verder daalt. Er is veel aan de hand in de wereld waarin we leven. En terugdenkend aan de vorige
herfst, is er heel wat veranderd in ons leven. Vooral in onze bewegingsvrijheid en samenzijn. Wat toen zo
gewoon was wordt nu node gemist. In het begin van dit jaar werden we geconfronteerd met dat grillige
virus wat de wereld nog steeds in zijn greep houdt. We gingen toen het voorjaar in, de dagen gingen lengen
en de zon scheen uitbundig en vaak, de natuur botte uit. Een warme zomer volgde. We gaan nu een andere
tijd tegemoet.
Bomen kleden zich uit. Wat groen was, wordt geel, bruin, rood. Verandering is al duidelijk merkbaar,
overal. Na het uitbundige van de zomer komt een tijd van inkeer. Door de kilte en het duister stemmen we
terug af op ‘binnen’. Zoals de bomen wat dieper in hun wortels gaan wonen en hun hart en ringen van
binnen dragen.
Maar laten we bovenal, juist in deze tijd – hoe dan ook – in verbinding met elkaar blijven staan! Dat we
lichtjes en warmte mogen zijn voor een ieder, dat is zeker nu geen overbodige luxe! En vergeet daarbij niet
te genieten van al het moois wat het seizoen herfst in zich draagt. Ik besluit met het gedicht ‘Herfstlicht’.
Marianne Thie
Herfstlicht
Getemperd.
Gedempt.
Niet meer zo verheffend.
Niet meer zo hevig.
Maar nog steeds
met de kracht van licht.
Alles in zijn eigen kleur versterken.
Alles beschrijven met helderheid.
Herfstlicht.
Lager de zon in de ochtend en avond.
Licht als albast.
Alles in een gloed van zacht goudgeel.
Alles met een tint van inkeer,
van loslaten, van ruimte voor meer donker.

Herfstlicht
onderweg naar innerlijk licht.
Het herfstgeel van buiten
verwijst naar de gele kaarsvlam binnen.
Herfstlicht als voorbode
voor het ontsteken van innerlijk licht.
Kom,
zachtmoedig herfstlicht,
maak ons mild,
maak ons meer ingekeerd,
maak ons dankbaar en tevreden.
Herfstlicht,
kom in ons wonen,
een hele winter lang.
Wim Vandewiele
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_____________________ K ERKBER IC HT EN _____________________
Vieringen

maandag 2 november, Allerzielen
*besloten viering!*
19.30 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v. het
gelegenheidskoor
voorganger: Marian Bolscher, Marianne Thie
Overledenen november ‘19 tot oktober ‘20
Wim Elberse
87 jaar
Jac van der Vegt
85 jaar
Don Barten
88 jaar
Rudi van Aart
86 jaar
Jos de Groot
87 jaar
Truus Jansen
78 jaar
Hanneke Drijver
84 jaar
Netty Davies van de Berg
99 jaar
Jeltje Osse
84 jaar
Klaartje Meulenberg
58 jaar

Overzicht van de vieringen vanaf 1 november t/m
13 december in de MARIA VIRGO REGINA kerk in
Bennekom

Vanwege de corona-protocollen mogen van ieder
koor maar een paar mensen zingen, maximaal 4.
Op het moment zijn er 30 kerkgangers welkom.
Uiteraard zijn alle vieringen onder voorbehoud, er
kunnen nog vieringen of omstandigheden wijzigen.
Veranderingen worden gemeld in de digitale
nieuwsbrief.

zondag 8 november, 32ste zondag door het jaar
*Scheppingszondag*
10.30 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v. het
Arsis
voorganger: Gilles Ampt
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
WNM/project Marc v.d. Post

Er dient voor iedere viering gereserveerd worden.
Kijk hiervoor op de MVR website of in de digitale
nieuwsbrief.
Op de website vindt u ook de liturgie van de viering
van de betreffende zondag en opnames van
sommige vieringen.

zondag 15 november, 33ste zondag door het jaar
10.30 uur:
gezinsviering m.m.v. kinderkoor
Eigenwijs
voorganger: Diny Booyink
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.

zondag 22 november, Christus Koning
10.30 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
cantors
voorganger: Joop Nijrolder
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Enda/Bolivia

zondag 25 oktober, 30ste zondag door het jaar
*Wintertijd*
10.30 uur:
voorganger:
collecte 1:
collecte 2:

zondag 29 november, Eerste Advent
10.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. gemengd
koor
voorganger: Adri van Dijk
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Bisschoppelijke Adventsactie

woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis
Marianne Thie
voor de eigen parochie
Caritas

zondag 1 november, Allerheiligen
10.30 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v. het
Johanneskoor
voorganger: Ben Piepers
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Stichting Hulpkaravaan

zondag 6 december, Tweede Advent
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v Schola
voorganger: pastoor Henri ten Have
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Caritas
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zondag 13 december, Derde Advent
10.30 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis
voorganger: Ben Piepers
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Stichting Vrolijkheid

november tussen 10.30 en 11.30 uur tijdens de
parochiewacht. Ook dan kunt u op eigen
gelegenheid de kerk bezoeken net als op andere
ochtenden door de week. Voor individueel bezoek
aan de kerk hoeft u zich niet aan te melden. U bent
van harte welkom.

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.

Mededelingen
Verhuisd
Mevr. Janine v. Schaaijk van Zideris Wageningen
naar Zideris/Berg 1, Cuneraweg 12, 3911 RN
Rhenen
Overleden
- op 6 september: Netty Dora Davies-van den
Berg, 99 jaar
- op 9 september: Jetty Hendrika, Jeltje, OsseKoumans, 84 jaar
- op 30 september: Clara Hubertina Cornelia,
Klaartje, Meulenberg, 58 jaar

In memoriam Netty Davies-van den
Berg

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

Op 6 september 2020 overleed in Rumah Kita,
Wageningen, mevrouw Netty Dora Davies-van den
Berg op de leeftijd van 99 jaar. Ze is geboren op 27
oktober 1920 in Pekanlongan, voormalig Nederlands Indië. Ruim 40 jaar heeft ze in Bennekom
gewoond. Haar man Kees overleed in 1988, waarna
ze alleen verder moest. In 2007 verhuisde ze naar
Dennenrust en een jaar later, samen met alle
andere bewoners, naar het nieuwe Rumah Kita.
Netty was een gelovige vrouw, vasthoudend in het
vertrouwen dat God er altijd is. Ze verwoordde dat
prachtig in een zelfgeschreven gedicht. Daarmee
konden we tijdens de afscheidsdienst, die gehouden
werd in de MVR kerk, naast Bijbelse woorden ook
haar eigen woorden laten klinken:

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.

‘…. Wie zo het alleen zijn kan dragen,
wie zo zich verzoent met zijn lot,
die spreekt niet van eenzame dagen,
maar leeft in vertrouwen op God.’

Allerzielen
Dit jaar is de viering van Allerzielen (2 november)
een besloten viering in de kerk voor maar 30
mensen. De 30 genodigden hebben een
persoonlijke uitnodiging ontvangen. U kunt zich
zonder uitnodiging helaas niet aanmelden voor de
viering. U zult begrijpen dat dit vanwege de
coronamaatregelen is. Wel is er voor iedereen rond
Allerzielen de mogelijkheid om op eigen
gelegenheid naar de kerk te komen. U kunt in de
kerk een kaarsje opsteken, in stilte bidden, een
gedachteniskruisje bekijken of plaatsnemen in een
kerkbank. Daarvoor zal de kerk extra open zijn op
zondagmiddag 1 november van 14.00 tot 17.00 uur.
De kerk is ook open op maandagochtend 2

Toen het gedachteniskruisje werd opgehangen, lag
naast het overlijdensboek met haar naam óók het
boek uit 1988 met daarin de naam van haar man,
die uit dezelfde kerk is uitgedragen. De drie
kinderen en drie kleinkinderen, met hun partners,
moeten nu zonder moeder/oma verder. Wij wensen
hen alle goeds en Gods zegen op hun verdere
levensweg.
Marian Bolscher,
Emmy Kwakkel,
Parochieel voorganger
Geestelijke Verzorger
Rumah Kita
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In Memoriam Jeltje Osse-Koumans

In memoriam Klaartje Meulenberg

Op 9 september 2020 is in alle rust overleden Jeltje
Osse-Koumans; zij werd 84 jaar. Geboren als
jongste van drie kinderen uit een ‘biologen-paar’,
koos zij voor een studie biologie in Leiden. Naast
haar belangstelling voor planten en dieren, was zij
gegrepen door teken- en schilderkunst, zang- en
vioolmuziek. Zij trouwde in 1961 met Jan Osse;
samen kregen zij vier kinderen. Na wat
omzwervingen, onder andere een jaar in de
Verenigde Staten, kwamen zij 47 jaar geleden in
Wageningen wonen. Zij was docent aan de
horecavakschool, waarvoor zij ook nog afstudeerde
in levensmiddelentechnologie. Jeltje was de steun
en toeverlaat voor haar man en kinderen maar ook
een vertrouwde raadgeefster voor vele anderen.

Een bijzondere vrouw was Klaartje. Ze groeide op in
Wageningen en genoot met haar broer en zus een
ontspannen jeugd. Zij was slim, leerde gemakkelijk
en haalde haar diploma’s dikwijls cum laude. Ze
studeerde af in biochemie en kreeg een mooie
baan. Maar na verloop van tijd merkte zij, dat alle
prestaties uit jezelf halen haar uiteindelijk geen
voldoening gaf. Het gaat erom, dat je de dingen met
passie en liefde doet en zij gooide het roer om. Ze
hield van zorgen voor mens en natuur, werkte graag
in de tuin en voelde zich als kok in de keuken de
koning te rijk. Ze kookte lekker en had er plezier in,
alleen het eten zelf stond haar vaak tegen. Ze kwam
regelmatig in de knoop met zichzelf omdat zij alles
onder controle wilde houden en dat niet altijd lukte.
Dat maakte het leven soms erg zwaar voor haar
zelf. En haar omgeving leed daar ook erg aan. Door
alles heen hield de hoop, dat het op den duur beter
zou gaan, haar overeind. Na het overlijden van haar
vader ging zij wonen bij haar moeder en zorgde met
liefde voor haar. Goede momenten wisselden met
pijnlijke en moeilijke periodes. De laatste jaren
werden mee bepaald door keelkanker en een
onzeker proces van herstel en opnieuw ziek
worden. Ook nu putte zij haar kracht uit de hoop. In
de viering ten afscheid vertelde haar zus dit gedicht
van Henri Nouwen:

Tijdens de afscheidsviering op 16 september
hebben haar kleinkinderen en kinderen haar
herdacht in aanwezigheid van een aantal familieleden, vrienden en bekenden. Haar muziek werd
met zorg uitgekozen door haar kinderen en er werd
bewust gezocht naar een Bijbellezing over een
vrouw: het werd de ontmoeting van Jezus met een
Samaritaanse vrouw bij de bron (Johannes 4, 5-25).
Het ging over stromend water in tegenstelling tot
stilstaand water. Dat was voor Jeltje echt leven: dat
je je eigen keuzes maakt, eerlijk en zuiver in het
leven staat. Ze voelde zich thuis in de Bennekomse
geloofsgemeenschap. We hebben Jeltje begraven
op de begraafplaats de Leeuwerenk in Wageningen.

Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen in het duister.

De herinnering aan Jeltje dragen wij mee, zoals ze
was in toewijding en trouw. Dat zij in vrede mag
zijn. Wij vertrouwen erop dat zij leeft bij de
Eeuwige.

Hopen is weten dat er liefde is, is vertrouwen
in morgen, is in slaap vallen en wakker
worden als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee land ontdekken. Is in de
ogen van de ander lezen dat hij je heeft
verstaan.
Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je in zijn handen houden.
Op het kerkplein stond de kring van naaste familie,
vriendinnen en zorgzame mensen rond Klaartje. We
hebben haar gezegend met water en net als bij de
doop haar naam opnieuw verbonden met de naam
van God… in het vertrouwen dat Klaartje zal delen
in bron van leven en vrede heeft gevonden. We
wensen haar moeder, broer en zus met hun
geliefden en allen die Klaartje lief waren innerlijke
vrede, onderlinge verbondenheid en troost haar
gekend te hebben als een door alles heen intens
goede vrouw.
Bennekom, 3 oktober 2020
Ben Piepers
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Ons Dameskoor – Een afscheid

Het lijkt of het ons niet gegund is, maar we houden
stug vol. Die zaaluitbreiding, die komt er, maar
vermoedelijk pas volgend jaar.
De locatieraad

Onze gemeenschap MVR kent sinds jaar en dag
diverse lokale koren, zoals Gemengd koor, Arsis,
Schola, Lauden, en Dameskoor. Ik denk dat we als
gemeenschap wel de meeste lokale koren kennen
en hebben.

Afscheid dameskoor
Op 20 september is het rkdameskoor gezellig bij
elkaar op de koffie geweest. Dat was de tweede
keer in deze coronatijd. Met elkaar hebben we
besloten om nog veel kopjes koffie samen te
drinken en contact te houden. Maar het zingen, dat
is geweest en uiteindelijk moet men op zijn
hoogtepunt eindigen toch? De onderstaande tekst
van Mieke Konst zegt genoeg!
Lieve groet van het dameskoor en houd goede
moed de komende tijd. We zien elkaar!
rkdameskoor Bennekom
Afscheid dameskoor
25 september 2020
A is het afscheid van het dameskoor
B is de Bijbel, daar lezen we uit voor
C is de canon, die duurt extra lang
D is van dames, zij houden van gezang
E is de eenvoud, die alle mensen heelt
F is de fluit, waar Marlise mooi op speelt
G is van geloof, veranderd in de tijd
H is de hoop, die raken we niet kwijt
I is iedereen, waar je veel van houdt
J dat is je jas, en straks wordt het weer koud
K is van de kunst, door groot en klein bemind
L dat is de liefde, die alles overwint
M is van muziek, gezongen door ons koor
N die is van Nardie, zij stond er altijd voor
O dat is het orgel, waar Bernard trouw op
speelde
P dat zijn de psalmen, die wij zo prachtig
kweelden
Q die is van quint, of is dat met een k?
R is het refrein, dat zing je achterna
S is van sissen, en ander soort geruis
T is van thuis, en God brengt ons weer thuis
U die is van uitgaan, wat nu even niet kan
V dat is de vrede, daar dromen wij steeds van
W van goede wensen, gegeven aan elkaar
X een onbekende, je weet niet hoe of waar
Y die is van yoga, in een ontspannen sfeer
Z van zegeningen, die tel je telkens weer.

Maar helaas, dat wordt er nu eentje minder. Het
Dameskoor heeft besloten om na vele decennia
klank en zang zichzelf op te heffen. Dit heeft deels
te maken met het feit dat overdag repeteren steeds
moeilijker wordt, en ’s avonds repeteren (met in het
donker over straat) op logische bezwaren stuit.
Het Dameskoor, ook soms wel abusievelijk Rouw &
Trouw koor genoemd, eindigt op de piek van haar
bestaan. En dat vinden we – hoe begrijpelijk ook –
heel erg jammer.
Via deze weg willen we jullie heel erg bedanken
voor jullie inzet, en ook de dirigentes, de fluitist, en
natuurlijk de organist.
De locatieraad

De parochiezaal – stand van zaken
U bent wellicht wel erg benieuwd, zijn ze nog niet
begonnen. Nog geen heipaal in de grond. Wel wat
graafwerk, maar dat groeit weer dicht. Hoe staat
het nu met die zaal?
Nu, op zich gaat het goed met alle voorbereidingen.
Ontwerpen en tekeningen zijn klaar, de gemeente is
akkoord (op een laatste kleinigheid na), offertes
bouwbedrijven zijn binnen en een aannemer is
geselecteerd, en ook het Bisdom is op de hoogte
gebracht. Wat houdt ons tegen?
Nou, dat is die hierboven genoemde kleinigheid.
Omdat we allen de natuur een goed hart toedragen
is er onderzoek geweest naar wat bloeit en leeft
rondom die Parochiezaal. En gebruikt als vertoefcentrum. En daar is één beestje ontdekt, een
dwergvleermuis. En laat die nu net tot de
beschermde diersoorten horen.
Dus daar was nader onderzoek voor nodig, en een
ecoloog heeft in het voorjaar en najaar daar studie
naar gedaan (’s avonds laat en ’s morgens heel
vroeg op de uitkijk in onze tuin). En het lijkt erop
dat hij een mannetjes vleermuis heeft ontdekt die
verblijft in de muur van de parochiezaal. Als dat zo
is dan dient er een ontheffing te worden
aangevraagd bij de provincie. En daar gaat 20 (dus
TWINTIG) weken overheen. We weten dat pas als
we het eindrapport krijgen van de ecoloog, eind
oktober.

Gemaakt door Mieke Konst, als afscheid van het
dameskoor.
Hier hoeft niets aan toegevoegd te worden.
Wij hebben al de jaren met plezier en liefde met
elkaar gezongen en lief en leed gedeeld!
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U kunt contact opnemen met Matty Huls, de
dirigente van het kinderkoor: matty.huls
@outlook.com
Natuurlijk zijn we ook altijd op zoek naar kinderen
die het leuk vinden om mee te zingen in het
kinderkoor! Dus wie vindt het leuk om mee te
zingen bij de gezinsviering van 15 november of bij
de kerstviering? Je vindt het mailadres van Matty
hierboven.

“Singers are smart. They make music without having to carry instruments.”

Wie zingt er met mij/ons mee?

Sint Maarten optocht op 11 november
gaat niet door

Op 15 november zal er in de MVR kerk te
Bennekom een gezinsviering worden gehouden. Dit
is doorgaans de Alexanderschool Gezinsviering. Dit
jaar is het anders: het wordt een viering voor
iedereen. Kinderen van andere scholen mogen ook
komen en/of meezingen. Deze viering zal worden
voorbereid door de werkgroep Gezinsviering en de
dirigent van kinderkoor EigenWijs.
Als je zin hebt om te zingen in deze viering, dan kun
je dit bij mij aangeven op 0634967603 of
info@living-voice.nl. Samen zoeken we dan
(kerkelijke) liederen uit die jullie leuk vinden om te
zingen. Je mag ook komen met eigen liederen of je
aansluiten bij het bestaande repertoire. Omdat het
Corona-virus er is zal er zoveel mogelijk ‘solo’
worden gezongen. Daarvoor moeten we nog
oefenen. We oefenen op dinsdagmiddag en/of
donderdagmiddag van 17.00 uur tot 18.00 uur in de
parochiezaal van de MVR-kerk aan de Heelsumse
weg 1, te Bennekom. Kun je niet op dat tijdstip
maar wil je wel graag zingen, dan mag je ook een
afspraak maken met mij om bij mij thuis te komen
oefenen in de studio van Living-voice. De viering
wordt opgenomen en iedereen kan daarna nog
eens naar je luisteren.

Herfst in het land betekent normaal gesproken
altijd de aankondiging van de St. Maarten
lampionnenoptocht. Echter dit jaar is alles anders.
Door de Coronamaatregelen kan ook de St Maarten
lampionnenoptocht helaas niet door gaan. Met pijn
in ons hart moeten we dit evenement afgelasten.
Hopelijk kunnen we volgend jaar wel weer genieten
van alle ingespannen kinderhoofdjes die vol
verwondering kijken naar hun verlichte lampionnetjes en vrolijk meezingen met de Sint Maarten
liedjes. En kunnen we op het papenpadveldje
genieten van het toneelstuk van het verhaal van
Sint Maarten te midden van een kring van
vuurkorven. Tot volgend jaar!
Werkgroep Sint Maarten Bennekom

En……. zin in? Geef je snel op. We zingen maximaal
8 liedjes.
Matty Huls
0634967603 of info@living-voice.nl

Geslaagde Kledingactie
De kledingactie voor "Mensen in Nood" op
12 september was dit jaar niet zoals gebruikelijk op
het kerkplein maar op de Soetendaalseweg 21. Er is
een grote hoeveelheid kleding ingezameld, maar
liefs 113 zakken (510 kilo textiel). Dankzij uw
bijdrage kunnen ze in Ethiopië ca 5.000 mensen
voorzien van schoon drinkwater en sanitair.
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk
dank.
Beppie Govers en Mieke de Heij

Wie komt ons helpen???
Ook in deze bijzondere tijden willen we als MVR
kerk gezinsvieringen blijven organiseren. De
werkgroep Gezinsviering is helaas behoorlijk
uitgedund, omdat de kinderen van de werkgroepleden bijna allemaal naar de middelbare school
gaan. Daarom zijn we op zoek naar ouders, opa’s of
oma’s die mee willen brainstormen over de
invulling van de komende gezinsvieringen. U mag
per keer bekijken of u mee wilt doen.
Wie komt ons helpen?
De eerstvolgende gezinsvieringen die gepland staan
zijn de vieringen op 15 november en op Kerstavond.
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Parochiedag

koor stond. Het was volkomen terecht dat Gilles
vroeg om een applaus voor het koor. Omdat er niet
mocht worden meegezongen, werden er af en toe
coupletten gelezen in plaats van gezongen, zodat de
kerkgangers ook mee konden doen.

Het is zondag, 27 september, Parochiedag. De kerk
stroomt vol. Ik ben één van de laatsten die naar
binnen gaan en zie dat alle beschikbare plaatsen
bezet zijn. Komt dat nu door het liturgieboekje, met
het uitnodigende voorwoord van onze voorzitter
Peter Wijngaard, dat vooraf bij alle parochianen
bezorgd is? Aan de voorbereiding van de viering
was veel zorg besteed door de twee voorgangers
Gilles Ampt en Marianne Thie en door de
koordirigenten Matty Huls, Rineke Hoens en Conny
van den Broek. Willem van Wingerden had de
coördinatie in handen.
Ik zag dat Michel Govers op de trap stond bij de
tweede pilaar van de rechter zijbeuk. Hij had een
camera hierop geïnstalleerd. De hele viering zou
opgenomen worden en hij checkte nog even of alles
perfect stond opgesteld.
De viering begon. Het thema was: ‘Wie ben je
eigenlijk?’ Oorspronkelijk zou er een verbeelding
door kinderen zijn. Dit kon helaas niet doorgaan.
Gilles nam het daarom over en hij las voor uit het
beroemde sprookje over de Kleine Prins. ‘Naar
bloemen moet je nooit luisteren. Je moet ze
bekijken en eraan ruiken! Mijn bloem geurde over
de hele planeet en ik kon er niet van genieten’. En
hij vervolgde: ‘Ik heb er toen niets van begrepen. Ik
had haar moeten beoordelen naar haar daden en
niet naar haar woorden. Ze verspreidde geur en
glans. Ik had nooit weg moeten lopen. Ik had de
tederheid moeten voelen achter haar armzalige
streken’.

Na afloop was er op het kerkplein koffie met een
cupcake. De cupcakes werden al bij de uitgang
uitgedeeld. Je mocht ze ook meenemen om naar
een ander te brengen of thuis op te eten. Het was
gelukkig goed weer! Velen bleven napraten, er
kwamen zelfs mensen die niet naar de viering
waren geweest. Tot slot gingen de wijnflessen open
en werd het nog gezelliger. De loten van de
paaskaars werden grif verkocht. De nieuwe
eigenaar van de paaskaars werd: Nardie Breteler.
‘Oh, ik heb al een paaskaars!’. riep ze uit. ‘Maar die
staat in Frankrijk. Deze kan mooi bij ons thuis
staan!’.

In de overweging ging Marianne hier verder op in.
Zij refereerde aan het evangelie van vandaag: ‘Een
man had twee zonen. Hij vroeg of ze wilden werken
in zijn wijngaard. De eerste zei: ‘Goed, vader, ik ga
al’. Maar hij ging niet. Hij was een mooiprater.
Gouden beloften. Maar daar bleef het bij. De ander
zei: ‘Nee, vader’. Maar later veranderde hij van
gedachten. Hij ging werken. Marianne eindigde haar
overweging met de vragen:

Het was een erg geslaagde Parochiedag. De viering
is terug te kijken op bit.ly/parochiedag.
Hans Wilmink

Kerkproeverij
de kerkdeur open voor ieder die binnen wil lopen
Zondag 11 oktober stonden de kerkdeuren van de
Maria Virgo Regina-kerk in Bennekom weer open in
het kader van de jaarlijkse kerkproeverij. Dit keer
met Guido Dieteren als voorganger en met cantors
van het gemengd koor. Wat mij vooral bijbleef was
de serieuze oproep aan een ieder zich welkom te
voelen in onze kerk, binnen onze geloofsgemeenschap. Erg fijn dat we zo’n open houding kunnen
laten zien naar mensen in onze omgeving. Waartoe
anders zijn we kerk, zou ik willen zeggen.
Anders dan anders
Door Corona was de viering wel anders dan voorgaande jaren. Zo moest men zich van tevoren

‘Wie heeft jouw sympathie? En dan komt de
hamvraag: wie ben je zelf, wie ben je werkelijk?
Want het gaat over jou en mij. Wie zie je in de
spiegel, die Jezus ons voorhoudt, welke van de twee
ben jij?’ Deze woorden daalden bij me in. Wie ben
ik? Best een lastige vraag.
De hele viering werd omlijst met prachtige liederen
en gezang, door zeven zangers die op ruime afstand
van elkaar stonden op het liturgisch centrum. Dit
gezang klonk prachtig: zuiver, vol, alsof er een heel
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opgeven en was het aantal plaatsen beperkt.
Tussen de zitplaatsen die waren ingesteld was de
bekende veilige afstand gecreëerd. De reguliere
koffie na de viering was eveneens vanwege Corona
gecanceld. Maar het was fijn dat we toch samen
konden komen en dat mensen die niet aanwezig
waren de viering later terug kunnen kijken.

leerlingen van Jezus. Zij gingen – door de voortijdige
dood van Jezus – gebukt onder desillusie. Pratend
met de vreemdeling en kijkend naar de gebruiken
die hij liet zien, werden hun de ogen geopend. Ze
kregen nieuwe moed om toch door te gaan in de lijn
die Jezus hen was voorgegaan.
In Jezus’ voetsporen
Ook anno 2020 worden wij, aldus Guido Dieteren,
uitgenodigd in de voetsporen van Jezus te treden.
Hij riep ons op gastvrij om te zien naar elkaar en
elkaar niet uit het oog verliezen. Een mooie oproep,
zeker in tijden van Corona.
Arno de Bruin
De viering is terug te kijken op bit.ly/mvrkerkproeverij

Wat als... Corona toeslaat?
Wat als je leeft van wat je die dag
op straat verkoopt, maar je mag
de straat niet meer op? Wat als je
doodziek bent, maar de ziekenhuizen zijn overvol? Wat als je door spanningen en
huiselijk geweld je in je eigen huis niet meer veilig
voelt?

Welkom in de kerk
Guido Dieteren heette de aanwezigen allereerst
hartelijk welkom. Ook sprak hij een woord van
begroeting uit naar de mensen die via de
opgestelde camera de viering volgden. Hij legde uit
dat onze kerk een gastvrije kerk wil zijn, waarin
ruimte is voor iedereen. In die lijn was, zeker
vanwege de kerkproeverij, bewust gekozen voor
een gebedsviering. Een dergelijke vorm maakte het
mogelijk dat we samen de viering konden beleven.
Kerk van God
Je zou de kerk kunnen beschouwen als louter een
gebouw van stenen, maar daarmee doe je het
gebouw, aldus Guido Dieteren, tekort. De kerk is
veel meer dan dat. Het is een gebouw waarbinnen
een gemeenschap van mensen wil verblijven. Deze
mensen delen een geloof en voelen zich spiritueel
verbonden. We mogen ervaren dat God zich via de
kerk(en) aan mensen wil binden, lokaal, maar ook
wereldwijd. Gelovigen voelen zich verzameld
rondom God; komen samen uit liefde – die God zelf
is –. Die laatste woorden “liefde die God zelf is” zijn
m.i. mooie en tegelijkertijd spannende woorden.
Emmaus-gangers
Jezus heeft ons destijds laten zien wat God van ons
mensen vraagt. Hij liet zien wat naastenliefde
betekent. Het leidde, zo valt te lezen in de Bijbel,
uiteindelijk tot zijn dood aan het kruis. Maar
daarmee ging zijn boodschap niet ten gronde. Het
verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24), dat
vandaag werd voorgelezen, ging over twee

De impact van de coronapandemie is erg groot in
Bolivia en El Alto, waar de regering een rigide
quarantaine afdwingt: Slechts één keer per week de
straat op om voedsel te kopen, kinderen en 60plussers mochten helemaal de deur niet uit. En dat
in een land waar 70% van de bevolking geen vaste
baan heeft.
Patricia en haar team zagen zich genoodzaakt meer
meisjes op te vangen, die door de quarantainemaatregelen slachtoffer werden van huiselijk
geweld. Ze hebben voor hen noodslaapkamers
gemaakt. Ook werden enkele gezinnen van meisjes
die bezig zijn met gezinsreïntegratie geholpen met
het hoognodige voedsel. De therapie- en trainingsworkshops moesten tijdelijk sluiten. Maar sinds juni
zijn meisjes die hun naaiopleiding hebben afgerond
mondkapjes aan het maken op bestelling.
Wat waren ze blij met onze vraag of we hen ergens
mee konden helpen. Er waren veel behoeften, maar
het belangrijkste was bedden, matrassen en
kussens voor de noodslaapkamers en enkele
kinderbedjes. Ook de keukenapparatuur was
dringend aan vervanging toe. We hebben hiervoor
$12.500 kunnen overmaken, waarmee ze bijna alles
hebben kunnen realiseren. En nu is onze pot leeg!
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Financieel overzicht 2019
Baten

€

Collectes:10 februari 2019

155,58

16 juni 2019
Kerst 2019

377,03
635,99

Donaties en losse giften

1890,00

Bridgedrive november 2019

1714,10

Ontvangen rente in 2019
Verkoop kerstkaarten en handwerk artikelen 2019

Inspiratie-avond over ‘Doet de kerk er
nog wel toe na coronatijd?’ gaat niet
door

2,11
614,49
5389,30

Op 17 november was een inspiratie-avond gepland
met een lezing door de theoloog Hendro
Munsterman de meest wezenlijke vragen die er
momenteel leven:

Lasten
kerstkaarten en handwerkartikelen
bankkosten

865,40
68,59
933,99

Financiële reserve 31-12-2018

€ 6.942,29

Financiële reserve 31-12-2019

€ 11.397,60

Financiele reserve 6-10-2020

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

468,98

De werkgroep bezinningsavond heeft na overleg
met de heer Munsterman besloten om – gezien de
huidige coronamaatregelen – deze lezing te
verplaatsen naar een avond in 2021, hopelijk ergens
in het voorjaar. Wij zullen U daarover tijdig
berichten.
De werkgroep bezinningsavond,
Laurens Beerepoot, Joost Ijsselmuiden
Miranda Meuwissen, Hans Wilmink

Het geeft ons een goed gevoel dat we hen kunnen
helpen en Patricia en haar team zijn heel dankbaar
voor de zorgen die we om hen hebben. Patricia
eindigt haar laatste e-mail met: ‘We sturen jullie en
alle lieve vrienden van de parochie een warme en
liefdevolle groet en vragen God om jullie te
beschermen.’
Zo’n voorspraak motiveert ons extra om solidair te
zijn met onze Bolivianen!

Bennekom, 8 oktober 2020
Met hartelijke groet, namens de groep
voor Missie, Ontwikkeling en Vrede,
Nelly Beerepoot-Commandeur
Wilt u meer weten over het project?
Wij zijn altijd bereid u meer informatie
te geven. Stuur een e-mail naar:
nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl
Uw giften zijn welkom op rek.nr.
NL11 RABO 0307 0604 38,
RK Parochie zTB, inzake Bolivia
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__________________ K ERK

EN

S AME NLEV ING __________________
En met een hele diepe en lange zucht.
Geef ik mijn hart weer lucht.
Ik ga mezelf eens goed verwennen.
Met een mooi boeket,
zodat ik het voorlopig weer red.
Maria van Hasselt
De notulen en de kas zijn goedgekeurd. Verder is
een nieuwe kascommissie benoemd. Wij hadden 4
jubilarissen (1x 25 jaar, 2x 40 jaar en 1x 50 jaar).
Neeltje Nakken hebben wij gehuldigd vanwege dat
zij alweer 50 jaar lid is van het KVG. Bij de andere
jubilarissen gaan wij nog persoonlijk langs of zijn wij
al langs geweest.

Katholiek Vrouwengilde
Maandag 14 september hadden wij onze openingsdienst en algemene ledenvergadering. Met de
openingsdienst ging Marian Bolscher voor. Er werd
piano gespeeld. Verder werd er gezongen door
Wendy Beukema en Marlise Peters. Het thema van
de dienst was ‘Samen’. Er werd gelezen uit
Mattheus 13, 44 tot 46. De dienst was inspirerend,
mooi en vooral ook opbeurend. Na de dienst begon
de algemene ledenvergadering. Eén van onze KVG
leden, Maria van Hasselt, had een gedicht
geschreven. Dit gedicht heeft zij ook voorgedragen
op deze avond.

Ook hebben wij deze avond afscheid genomen van
onze oud-voorzitster Gea Kleipool. Twaalf jaar heeft
zij met liefde en aandacht ons KVG geleid. We
hebben speciaal voor haar een gepast cadeau
gemaakt waarmee ze nog jaren terug kan denken
aan de mooie tijd bij het KVG.

Coronavirus
En wat is dat?
Wel je valt dan in een zwart gat.
Het is binnen blijven en, op je stoel blijven zitten?
Maar ik kan toch niet de gehele dag blijven pitten?
Ik wil naar buiten,
En niet alleen kijken door de ruiten.
Handjes geven, mag ook al niet.
Zelfs als niemand het ziet.
Je kunt dan besmet raken.
Het lijkt wel of ze het schreeuwen van de daken.
Ik word bang, ik word heel bang.
Het lijkt wel op een Boemerang.
Deze virus, is onzichtbaar.
En als je bang bent; dan is hij zo daar.
Ik mis mijn schouderklopje en dat is ook contact.
Het heeft op mij een grote impact.
Ik zucht en denk; hoe houd ik het vol?
het leven is niet altijd lol.
Maar kom op, ik moet vooruit.
Zeker als ik nu kijk door de ruit.
En zie de vogels vrolijk vliegen.
De bloemen, die zo heerlijk ruiken.
En dit is niet om te liegen.
Ik droog mijn tranen met een nat lapje over mijn
gezicht.

Wij hopen dat de komende lezingen door kunnen
gaan. U hoort het via onze nieuwsbrieven. Pas goed
op U zelf en hopelijk tot spoedig
Namens het bestuur,
Inge Wijngaard

Kerstinloop 2020
In januari heeft de voorbereidingscommissie van de
jaarlijkse kerstinloop enthousiast besloten ook dit
jaar weer een kerstinloop op 1e Kerstdag te
organiseren. Wegens succes geprolongeerd, zullen
we maar zeggen. Inmiddels leven we in een
compleet andere tijd. Het COVID-19 virus heeft alles
op zijn kop gezet. Wat voorheen heel gewoon was,
blijkt nu problematisch te zijn.
Met de huidige richtlijnen is het niet mogelijk een
Kerstinloop te organiseren zoals we dat de laatste
jaren gewend waren. Er is wel nagedacht hoe we
een Kerstinloop met de huidige corona-beperkingen
toch veilig zouden kunnen organiseren. Misschien
dat er met Kerst weer iets meer mogelijk is dan nu,
maar het is evenzeer mogelijk dat de richtlijnen nog
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verder zijn aangescherpt. Alles overwegende
hebben we daarom, in overleg met de Raad van
Kerken Bennekom, geconcludeerd dat een gezellige
kerstinloop met een inspirerend programma in een
ontspannende sfeer dit jaar niet mogelijk lijkt.
Bovendien behoort een aanzienlijk deel van de
mensen voor wie de kerstinloop een aantrekkelijke
invulling is van de middag op 1e Kerstdag tot de
kwetsbare groep en een kleine inventarisatie leerde
ons dat een deel van hen de Kerstinloop (als deze
wel georganiseerd zou worden) dit jaar aan zich
voorbij zal laten echter gaan.

zitten. Het hek is gemaakt door Jos Roelofs en de
banken zijn opgeknapt door Nicole Bischoff. De
opening van de tuin, die gepland stond in april van
dit jaar, hebben we moeten uitstellen in verband
met de corona-maatregelen. De opening staat nu
gepland voor voorjaar 2021, maar we houden er
rekening mee dat Covid-19 dan opnieuw roet in het
eten kan strooien. Als dat gebeurt dan verzinnen we
een passend alternatief.
In 2020 is er flink gewied door de tuingroep en
vrijwilligers omdat op sommige plekken het gras
nog niet helemaal goed was afgeplagd. Ook de
hemelboom zorgde voor veel opslag. De tuin heeft
helaas ook veel last gehad van de erg droge zomer.
Dit heeft ons doen besluiten om twee extra
maatregelen te nemen: 1) in het najaar is extra
plantmateriaal gepoot en gezaaid om de uitval als
gevolg van de droogte te vervangen. 2) we willen in
het voorjaar een bron slaan en een waterpomp
installeren in de kelder zodat we tijdens periodes
van grote droogte kunnen beregenen. Bij voorkeur
beregenen we niet omdat een natuurtuin in staat
moet zijn om ook periodes van droogte te
overleven. De extreem warme en droge zomers van
de afgelopen jaren hebben ons echter geleerd dat
het in sommige extreme situaties toch nodig is om
maatregelen te nemen. Klaas, Luuk en Rik van der
Meulen willen de bron en pomp in het voorjaar van
2021 gaan aanleggen. De kosten hiervoor bedragen
€ 750. Om die reden zijn we een nieuwe Ede Doet
actie gestart om deze kosten te financieren. We
hebben in oktober al heel wat cheques opgehaald
zodat ongeveer de helft van het benodigde bedrag
nu binnen is. Tijdens de Ede Doet cheque ronde van
maart 2021 willen we de andere helft gaan ophalen.
Doet u dan ook weer mee? U kunt uw EdeDoet
cheques dan deponeren in de groene melkbus die
achter in de kerk staat.
Ineke Ammerlaan, namens de tuingroep en
Bloemrijk Bennekom

Kortom met pijn in het hart is, alles overziend,
besloten dit jaar geen kerstinloop te organiseren.
Wees er echter van overtuigd dat als de situatie
verbetert, dat er dan weer volop de schouders
worden gezet onder de organisatie van de
Kerstinloop 2021.
Aart Jochemsen
(Er wordt nog nagedacht over wat we nog wel
zouden kunnen doen, anders dan een fysieke
bijeenkomst in een zaal. Wat wel, weten we op dit
moment nog niet. Als het lukt om een goed
alternatief te bedenken, komen we er later dit jaar
in de kerkbladen/nieuwsbladen zeker op terug. Dus
hopelijk …. wordt vervolgd.)

Voortgang natuur- en bezinningstuin
In 2019 heeft de tuingroep samen met Bloemrijk
Bennekom het initiatief genomen om de kerktuin
grenzend aan de Kerkhoflaan om te vormen tot een
natuur- en bezinningstuin. De aanlegkosten hiervan
worden gefinancierd uit EdeDoet cheques.
Bloemrijk Bennekom is een bewonersinitiatief dat
als doel heeft om het leefgebied van wilde bijen en
vlinders (en daarmee de biodiversiteit) in
Bennekom duurzaam te vergroten. De natuur- en
bezinningstuin wil Bloemrijk Bennekom gebruiken
als voorbeeld voor vergelijkbare initiatieven in de
toekomst.

Klokken luidden voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Inmiddels is er al veel werk verzet. In 2019 is een
deel van de struiken vervangen door inheemse,
vogel- en insectvriendelijke struiken (denk aan
meidoorn, sleedoorn, vlier, sporkehout, etc.). Het
gras van het gazon is afgeplagd (op een looppad na)
en op de afgeplagde stukken zijn inheemse
bloemenmengsels ingezaaid. Begin 2020 is een
toegangspoort geplaatst naast de toren zodat de
tuin op vaste tijden toegankelijk kan worden
gemaakt voor Bennekommers die de tuin even
willen bezoeken. Ook zijn er twee kerkbanken
neergezet waarop bezoekers lekker kunnen gaan

Op dinsdag 29 september luidden de klokken van
onze kerk voor de vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Dit was een gezamenlijke actie met de
protestantse kerken. Het klokkenluiden begon om
9.30 uur en duurde 500 seconden. Voor elk op te
nemen kind één seconde klokgelui. Op dat moment
werden namelijk door 12 organisaties in Den Haag
106.000 handtekeningen van de petitie #500kinderen overhandigd (www.500kinderen.nl) aan de
woordvoerders van asiel & migratie van de Tweede
Kamer. Deze petitie wordt gesteund door 173
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gemeenten en 5 provincies, de kerken, artsen,
wetenschappers, (oud)politici van diverse partijen,
prominenten, de groep voormalige onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties. De petitie #500kinderen werd in het
voorjaar gestart naar aanleiding van het Coronavirus en de verhoogde kans op infectie in de
onhygiënische kampen in Griekenland. Nu met de
brand in Moria is de situatie alleen maar veel
slechter geworden en is hulp dringend nodig. Had
de regering aan de eerste oproep en vraag vanuit
Griekenland voldaan, zouden er nu 500 kinderen in
Nederland veilig kunnen opgroeien.

Voor onze geloofsgemeenschap ligt hier een
duidelijke taak. Het is niet meer voldoende om in
eigen kring hulp te leveren, vluchtelingen in
Bennekom of Ede te begeleiden, maar het is
noodzaak om de rechten van de mensen op de
vlucht te benoemen en ervoor op te komen. Graag
zet ik me hiervoor in, maar graag vraag ik hiervoor
ook ondersteuning op deze nog lange weg. Wie wil
zich samen met mij en anderen inzetten voor
voorlichting rond de situatie in Griekenland, acties
in Nederland en Europa en het blijven volgen van
ontwikkelingen in Nederland en Brussel? Persoonlijk ben ik blij dat ik bij een beweging hoor die zich
inzet voor een betere wereld, ook al is het resultaat
voorlopig onbekend.
Wat kun je zelf doen?
Brief aan Tweede Kamerleden schrijven
de Europese petitie tekenen:
Brand in Moria kamp: Oproep tot dringende
evacuatie en radicale verandering
Nicole Bischoff
(contact: nicolebischoff60@gmail.com)

Dialoog met God
Ik zie en hoor wat er ons
overkomt.
Ik word bang en ongerust. En
kwaad.
Ik kan het niet geloven.
‘God, mijn God,
hoe vaak heb ik het al beleden:
‘Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde..’
Maar nu weet ik het niet meer.
Toen u hemel en aarde schiep,
zag u dat het ‘goed’ was,
en toen u de mens schiep,
zag u zelfs dat het ‘heel goed’ was.
Goed? Heel goed?
Wie kan dit goed noemen wat ons overkomt?
Mensen die pijn hebben, dichtbij ons.
Ik denk ook aan de mensen in de
vluchtelingenkampen.
Waarom doet u daar niets aan?
Waarom laat u dit gebeuren?
God, als u bestaat,
als u alles gemaakt hebt
en als u zo goed bent als wij altijd zeggen,
dan kan u dit toch niet laten bestaan?’

Twee foto’s van het noodkamp na de eerste regenval.

Recent is de nieuwe Encycliek “Fratelli tutti” van
Paus Franciscus verschenen. Hierin spreekt hij zich
uit voor een ruimhartig migratiebeleid en tegen
populisme, kapitalisme en de rechtvaardige oorlog.
Iedereen, benadrukt hij, heeft het recht om zijn
geluk elders te zoeken, want rechten hebben geen
grenzen. Wij vormen samen wereldwijd één gezin,
allemaal kinderen van God, en dus hebben wij voor
elkaar te zorgen. Broederschap is rechtvaardigheid.
Politici zijn er niet om de belangen van hun land te
dienen en grenzen te bewaken, maar voor de
charitas, de zorg voor wie het slecht getroffen
heeft.

Het blijft stil aan de andere kant.
God geeft geen antwoord.
Misschien heeft Hij ook wel geen antwoord.
Ik word er stil van.
En dan zie ik de beelden van de lijdende mensen
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die mij aankijken met één grote vraag:
‘Waarom doe jij hier niets aan?
waarom laat jij dit zomaar gebeuren?’

vangen. Mijn verhaal hierover, in het Engels, is te
vinden op www.nieuwevisies.nl/bonifatius-in-thebetuwe-and-the-vallei. Misschien hebben parochianen belangstelling de details te lezen.
Christopher Rigg

En ik begin te begrijpen
dat God misschien niet het antwoord is op onze
vragen,
maar zelf de vraag.

Opening A Rocha bospad
Sinds zaterdag 10 oktober is ons Bennekomse bos
weer een wandelroute rijker. Ooit was daar een
wandelroute met rood genummerde paaltjes, maar
die is door verwaarlozing en bezuinigingen
verdwenen. Door meerdere mensen werd het als
een gemis ervaren dat je niet met een uitgezette
route door het bos kon wandelen. Vorig jaar heeft
onze A Rocha werkgroep het plan opgevat om daar
wat aan te doen. Na heel wat overleg met
Staatsbosbeheer en andere betrokkenen zijn de
plannen gemaakt maar mede door de corona heeft
het lang geduurd voordat het pad er echt kwam.
Met inzet van heel wat vrijwilligers zijn de paaltjes
enige tijd geleden in de grond gezet en later van
blauwe (de kleur van A Rocha) pijltjes voorzien. En
dan zaterdag 10 oktober de onthulling van het
informatiepaneel bij het begin van de bosroute aan
de Hullenbergweg. Het A Rocha bospad is een feit!
Ongeveer 5 km lang voert het je door een
afwisselend bosgebied. Op sommige paden zijn zelfs
geboren en getogen Bennekommers nog nooit
geweest! Als A Rocha zijn we blij dat we zo ook een
bijdrage konden leveren aan het ontdekken van de
mooie natuur vlakbij ons.

Ik word er opnieuw stil van
en zoek vergeefs naar een antwoord,
tot ik, diep in mij, een zachte stem hoor:
‘Ik ben er voor jou;
wil jij er ook zijn voor Mij en voor mijn mensen?’
Bron: Paul Vereecke
www.kuleuven.be/thomas/page/dialoogschool/

Bonifatius in Rhenen en Ede
Onlangs heb ik een onderzoek over Bonifatius in
deze omgeving rond en op internet gepubliceerd.
Het zetel van Bisschop Willibrord was Traiectum,
niet Utrecht dat toen onbewoond was maar een
voormalige Romeinse burcht tussen Rhenen en
Kesteren. Daar is Bonifatius voor een korte tijd
omstreeks 695 geweest en weer in 716. Willibrord
was van de Keltische traditie en blijkbaar konden zij
niet goed samen opschieten. Bonifatius vertrok in
718 naar de Midden Betuwe, waar hij het
Christendom in de omgeving van Herveld, Zetten en
Randwijk heeft ingevoerd; daarna tot 722 zat hij in
Renkum. Toen vertrok hij naar Duitsland en werd
eindelijk Bisschop van Mainz. Na de dood van
Willibrord (739) is er onenigheid over de successie
geweest en hij is toen teruggekomen. Op 4 juni 765
vertrok hij samen met een groot gezelschap in
boten langs de Vallei, waarvan het zuidelijk
gedeelte tot de ontginningen een groot ondiep
meer was. Hij was van plan het vormsel te geven
aan dopelingen bij Manen in Ede. Zij zijn naar de
haven van Ede, De Kade, gevaren, toen Dockinga
genoemd. Zij liepen naar Manen en gingen naast de
beek overnachten, in de verwachting de kandidaten
voor vormsel de volgende ochtend te ontvangen. In
plaats daarvan zijn zij aangevallen en de meesten,
inclusief Bonifatius, zijn vermoord. Daar hebben de
monniken een kerk gebouwd, die misschien tot in
de 19e eeuw nog bestond. In de middeleeuwen
hadden ten minste vijf abdijen bezittingen in de
buurt van Manen en de Kade om pelgrims op te

de werkgroep A Rocha Bennekom
P.S. Door de coronamaatregelen is het nog onzeker
of de werkmiddag op zaterdag 14 november door
kan gaan.
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_________ W ERKGROEPEN
Caritas werkgroep binnen de Maria
Virgo Regina kerk

AAN HET W OORD

______________

Voorbeelden van activiteiten die we ondernemen
zijn de jaarlijkse actie voor de Voedselbank Ede (dit
jaar zelfs twee keer), het samenstellen van een
kerstpakket voor enkele gezinnen die dit goed
kunnen gebruiken, en het geven van een kleine
attentie voor ouderen als blijk van aandacht. We
hebben ook bij een gehandicapt ouder echtpaar die
een eigen woning kreeg toegewezen een dag flink
de handen uit de mouwen gestoken, zodat de
aanstaande verhuizing toch nog kon doorgaan. En
we hebben, samen met andere door ons gezochte
sponsoren, een buitenlandse student kunnen
ondersteunen bij het kopen van een vliegticket,
zodat hij bij de begrafenis van zijn vader aanwezig
kon zijn.

Caritas in het Latijn betekent letterlijk “liefde”, in
kerkelijk verband uitgelegd als “liefdadigheid”.
Caritas is binnen de katholieke kerk een hulporganisatie en bestaat in meer dan 150 landen. Het
doel van de organisatie is het bestrijden van
armoede en sociale onrechtvaardigheid. De
individuele kerken binnen onze parochie hebben
alle een Caritas werkgroep, tezamen verenigd in de
Parochiële Caritas Instelling (PCI) Zalige Titus
Brandsma. In onze kerk bestaat de werkgroep
momenteel uit drie leden, te weten Astrid Huis in ’t
Veld, Arno Kouwenhoven en Huub Oude Vrielink.
Ons doel is er te zijn voor mensen in onze omgeving
met een duidelijke hulpbehoefte. Bijvoorbeeld op
momenten dat het aan elkaar knopen van de
eindjes even niet meer lukt of als reguliere hulp het
tijdelijk laat afweten. De hulp is altijd tijdelijk en in
principe éénmalig. De hulp kán gegeven worden in
de vorm van geld, maar dat hoeft niet: het kan ook
in natura, als advies, als luisterend oor, of als
helpende hand. En bij de hulp beperken we ons niet
tot parochianen of geloofsgenoten.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Toch worden we
niet overspoeld met hulpvragen, in welke vorm dan
ook. We zijn alert, maar zijn tegelijkertijd bang dat
hulpvragen ons niet bereiken. Zeker de afgelopen
tijd met onzekerheid over of verlies van werk voor
velen, angst voor besmetting en eenzaamheid bij
anderen, hebben we het gevoel dat hulp nodig is. U
als parochianen kunt dan onze oren en ogen zijn, de
extra antenne van Caritas. Achter in de kerk hebben
we een postbus waar anoniem verzoeken om hulp
of tips in gedaan kunnen worden. Maar u kunt
natuurlijk ons ook direct persoonlijk benaderen. Wij
staan klaar en we hopen dat u ons dan weet te
vinden!
Astrid Huis in ’t Veld,
Arno Kouwenhoven,
Huub Oude Vrielink

De middelen om de hulp te geven komen volledig
uit de collecteopbrengsten in onze kerk. Tegelijkertijd wordt 100% van deze opbrengst bestemd aan
de hulp; er worden geen kosten voor “overhead”
gemaakt. Indien een hulpvraag te groot blijkt voor
onze werkgroep kunnen we ook een beroep doen
op de gezamenlijke PCI voor extra ondersteuning.
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_______________________ E ST AFET T E _______________
is dan wel net even wat anders) ook een paar keer
per jaar naar de protestante kerk van vrienden en
komt dat in hoofdlijnen echt wel overeen. Echter,
samen de communie, elkaar de vrede wensen en
ook Maria aanbidding zijn voor mij belangrijke
onderdelen. Het zal deels doordat mijn moeder
katholiek is en ik op de Alexanderschool heb
gezeten komen dat ik mij voor de katholieke kerk
heb laten dopen. Maar de vaste vorm van vieringen,
de wellicht iets minder strikt geachte noodzakelijkheid van Bijbelkennis en de mensen in de kerk,
maken mij een echte katholiek.

MVR-estafette: Mark Slotboom
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.

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap
en waarom? Tot de coronacrises organiseerde ik
samen met Suzanne gedurende het schooljaar, eens
per maand een On the Road avond. ‘On the Road’ is
een jongerengroep in de Parochie, waarbij er
gericht werd op jongeren van 12 tot 15 (al zijn we
daar niet echt strikt in). Het voornaamste doel van
deze vrijdagavonden (in Bennekom) is gezelligheid
in de vorm van gekke spelletjes en ‘chillen’. Maar
altijd wel gekoppeld aan een thema met geloofstechnische relevantie, er wordt eigenlijk altijd wel
een klein stukje uit de bijbel gelezen. Dit is echt
fantastisch om te doen en ik durf wel te beweren
dat ik op deze avonden minimaal net zoveel lol heb
als de jongeren, ook al is het na een lange week
werken.

Naam: Mark Slotboom
Leeftijd: 31
Geboren te: Wageningen
Verliefd, verloofd, getrouwd: Getrouwd met
Bapke; samen hebben we een dochter Liv (2,5) en
een zoon Sep (10 weken)
Hobby’s: Sporten (triathlon, zwemmen, fietsen,
hardlopen). Daarnaast zie ik erg graag mijn familie
en vrienden
Opleiding: Architecture, Building and Planning aan
de Technische universiteit Eindhoven

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist
binnen MVR? Het liefst zie ik ook meer jonge
ouders en jongeren in de kerk en daarop gerichte
vieringen/activiteiten, al begrijp ik dat die wens
lastig is. Als er onvoldoende animo is, is iets
organiseren ook lastig. Toch is ergens het verschil
met bijvoorbeeld andere kerken in Bennekom,
hierin wel schijnend.

Huidige beroep: Sinds januari ben ik Constructeur
projectleider bij de BAM, daarvoor heb ik 7 jaar
gewerkt als constructeur bij Zonneveld Ingenieurs
te Rotterdam
Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap
MVR en waarom? Het is gewoon mijn kerk, waar ik
me fijn voel en deels ben opgegroeid. Via
basisschool (Alexanderschool) kwam ik af en toe in
de kerk en uiteraard met kerstavond. Later ben ik
gedoopt en getrouwd in de MVR kerk, met beide
keren dezelfde pastoor, dezelfde lieve mensen met
hulp vooraf en dezelfde prachtige zang. Doordat ik
me er ‘thuis’ voel, kan ik daar ook het best mijn
geloof belijden. En iedereen in de kerk geeft je dat
welkome gevoel, dat maakt dat ik me betrokken
voel bij de geloofsgemeenschap MVR.

Mooie MVR-herinnering: Dat is een lastige keuze,
ben zowel gedoopt en getrouwd in de MVR kerk,
vele onwijs gezellige ‘On the Road’ avonden gehad
en zelfs al een keer in een toneelspel meegedaan.
Toch schiet er ook 1 specifieke ‘On the Road’ avond
te binnen. Dit was een avond met als thema ‘Jezus,
what the FAQ’, waarbij een onderdeel was waarbij
de jongeren alle soorten vragen over Jezus aan onze
speciale gast pastoor Henri konden vragen. Dit
waren echt allemaal hele goede vragen, zelfs al
waren ze niet allemaal helemaal serieus bedoeld.

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en
waarom? De zondagse viering op z’n “katholieks”
past het best bij mijn geloof in God. Al ga ik (dit jaar
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Dat zo’n avond zo gezellig is en precies tegelijkertijd
ook inhoud heeft, vond ik echt prachtig om te zien.

Stokje gaat door naar: Suzanne van Gorkum
Want: Samen met Suzanne organiseren wij On the
Road. Daarnaast zien wij elkaar vaker bij een
bijbelgroepje. Ik ken Suzanne dus wel een beetje,
maar ben benieuwd naar haar verhaal en keuze
voor MVR.

Verder actief met: Helaas is de laatste ‘On the
Road’ avond al een lange tijd geleden i.v.m. de
coronaregels, maar zodra het weer echt mogelijk is,
wil ik dolgraag weer volle bak door! Daarnaast ben
ik ook vrijwilliger bij Opella in Bennekom, sport ik
graag veel en lang en is het met twee kleine
kinderen thuis ook nooit saai.

________________________ F OR UM ________________________
natuurlijk. We maakten gebruik van Zoom, een
applicatie waarbij je zonder problemen een groep
van vijftig mensen kunt ontvangen. Wij hadden er
op vier opeenvolgende vrijdagen steeds een stuk of
zestig. Er waren deelnemers overal vandaan, ook uit
het buitenland: Venezuela, Guatemala, Colombia,
Ecuador. De inhoudelijke begeleiding was in handen
van een bevriende biblist uit Córdoba, een stad in
Midden-Argentinië.

“We praten nu over dingen waar we het
vroeger niet over hadden.”
Dat zei laatst een van de vrouwen die meedoet in
onze bijbelgroep in de kapel in de wijk waar ik
woon. Sinds de coronacrisis komen we niet meer
fysiek bij elkaar, maar hebben we onze groep via
WhatsApp, elke woensdagmiddag anderhalf uur.
We doen het met audio's. Iemand spreekt iets in,
stuurt het op en dan beluisteren de anderen 'm.
Daarna geeft iemand anders haar mening of
reageert kort. Het gesprek gaat zo dus een stuk
langzamer dan normaal, maar het heeft het grote
voordeel dat er vanzelf een soort bedachtzaamheid
ontstaat. We komen over dingen te spreken waar
we vroeger niet aan toekwamen.

Vanuit verschillende hoeken van het land en zelfs
van het continent waren we dus met elkaar in
gesprek over een Bijbelboek dat, als je het
openslaat en met elkaar leest, niet alleen over
kleine christelijke gemeenschappen in moeilijkheden van tweeduizend jaar geleden gaat, maar op
een verrassend scherpe wijze ook over ons. Wat
een ruimte geeft het om daar met elkaar over te
praten, zomaar, vanachter de huiskamertafel, met
mensen die aan de andere kant van de stad, van de
provincie, van het continent wonen.

De coronacrisis grijpt in Argentinië stevig in. Nadat
gedurende maanden vrijwel uitsluitend Buenos
Aires en omgeving getroffen werd, is het nu de
beurt aan de provincies in het binnenland:
afgeladen intensive-careafdelingen, vaak met veel
te weinig middelen, alles nog nét balancerend op
het randje van de chaos. Veel besmettingen en
doden, voor veel mensen economische onzekerheid. Het zal toch wel een keer ophouden? verzucht
iedereen.

Dat we nu gedwongen worden af te zien van fysieke
ontmoetingen brengt ons ertoe andere vormen te
beproeven en soms met verrassend positieve
resultaten. Wij mensen zijn creatief. En behalve
creatief moeten we ook volhardend zijn – met
volharding zoeken naar hoe we overeind kunnen
blijven en elkaar daarbij kunnen helpen; met
volharding blijven zoeken naar een wereld die beter
is dan die gisteren was.
Marc van der Post

Te midden van de coronacrisis gebeuren er ook
dingen die plezier en nieuwe energie geven. Ook
bijvoorbeeld in het Centro Bíblico Ecuménico, waar
ik een belangrijk deel van mijn tijd aan besteed, en
waar dit jaar ook alles anders moet.
In de maand september op de vroege vrijdagavond
hebben we met het Centro Bíblico een serie
workshops gegeven over het boek Apocalyps,
Openbaringen van Johannes, alles digitaal
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K ERKB AL ANS :

ST EUN UW P AROC HIE OO K NU F IN ANC IEEL

Corona heeft tal van sectoren in de samenleving getroffen.
Heel wat bedrijven hebben het moeilijk, omdat ze inkomsten
zijn misgelopen. Je zou er misschien niet meteen aan denken,
maar dat geldt ook voor de parochie. Doordat er heel lang
geen vieringen met publiek konden plaatsvinden, zijn de
inkomsten ook teruggelopen. Terwijl de kosten voor de
parochie wel gewoon doorliepen. Ook het pastorale werk ging
gewoon door.
Laat de parochie daarom niet in de steek: steun uw eigen
plaatselijk kerk en geef dit jaar iets extra’s aan Kerkbalans.
Zonder uw bijdrage kan de parochie haar werk niet blijven
doen. De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend.
Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Steun de
parochie en maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL72
RABO 0156 2767 20 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma,
graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’

_______________________ R ED ACT IE _______________________
Redactie:

Inleveren kopij volgend nummer (Kerstmis) tot zondag 29 november; voor TitusBreed tot
maandag 23 november
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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______________ 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: 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

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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