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 ____________ OP WEG NAAR PASEN IN CORONATIJD  ____________  

Met “Op weg gaan naar Pasen” wordt ieder jaar weer de 40 dagentijd getekend. Telkens heel concreet 
ingekleurd door de situatie waarin je persoonlijk, als kerk en als maatschappij, leeft. Zo voelen we dit jaar de 
gevolgen van de pandemie nog steeds en zien we hoopvol uit naar een leven, waar echt weer toekomst in 
zit, dankzij de vaccins. 

Het “Op weg gaan naar Pasen” is in een 40 dagentijd, met aandacht voor bezinning en sobere levensstijl. 
Tegelijkertijd extra aandacht voor een daadwerkelijke solidariteit met Derde Wereldprojecten. Als er iets is, 
dat we in de coronatijd ervaren, dan is het wel hoe kwetsbaar wij met zijn allen zijn. Daarbij stilstaan en eens 
precies nagaan bij jezelf, hoe kwetsbaar jezelf bent, werkt louterend. Kwetsbaarheid gaat op voor elke 
levensfase, voor jong en oud, of het nu gaat over gezondheid, sociale contacten, onderwijs of dagelijkse 
werkzaamheden. Op allerlei vlakken merken we hoe ver weg een maakbare samenleving is. We worden ons 
bewust dat we steeds meer van elkaar afhankelijk zijn, dat we elkaar nodig hebben. Wij allen zijn niet alleen 
maar een “ik”, maar ook een “wij”. Dat “wij” als verbondenheid kan dan een kracht zijn. Dat betreft niet 
alleen de strijd tegen de pandemie, maar op een veelheid van terreinen. Zeker als we denken aan een 
samenleving, waar welzijn en welvaart niet alleen voor de happy few beschikbaar is. 

Bewust worden van onze kwetsbaarheid betekent niet blijven hangen in een negatief gevoel van: “kijk eens 
wat we allemaal missen en niet meer kunnen, wat ons wordt afgenomen“ Het is een opstap om eens echt 
voor jezelf na te gaan: wie ben ik nu echt, waarom ben ik de moeite waard, voor me zelf maar ook voor de 
ander. Wat of wie maakt tot wie ik echt ben? Een wegwijzer vind ik in een tekst van Henry Nouwen: “Ik ben 
niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefd kind, dat is wat ik 
ben. Dat kan niemand mij afnemen”. 

Daarmee, zo zou je mogen zeggen, wordt onze waardigheid als mens getekend. Je mag niet alleen van jezelf 
zeggen, dat je zoals ieder mens beeld van God mag zijn. Dat dus in mij, en zo in ieder mens, iets doorstraalt 
wat met God van doen heeft – ook al zijn we ons dat niet direct bewust –. Maar dat, dankzij het Zoon-zijn 
van Jezus, wij ons ook Gods geliefd kind mogen noemen. Als Gods geliefd kind mogen we kwetsbaar zijn. Met 
vertrouwen mogen we leven in Gods ruimte, die ons in onze kwetsbaarheid opvangt en ons nabij blijft. Vanuit 
dit bewustzijn mogen we dan kijken wat ons te doen staat, wanneer de kwetsbare ander een appèl op ons 
doet. Bij jezelf dan heel concreet maken, dat ook de ander verstaan mag worden als Gods geliefd kind, dat 
misschien meer dan wijzelf, ervaart wat kwetsbaarheid je kan aandoen. 

In het “Op weg gaan naar Pasen” kunnen we zo meer ontdekken wie we zijn. Daarin mogen we inspiratie 
putten tot solidariteit met mensen dichtbij en veraf, omdat we ook van hen kunnen zeggen: “Ook jij bent 
Gods geliefd kind”. Zo kan het dan ook dit jaar weer Pasen worden. Ook in coronatijd mogen we het leven 
weer vieren, met Jezus’ Verrijzenis als het blijvend teken van de hoop, die in ons leeft over alle grenzen van 
onze kwetsbaarheid heen. 

Pastor John Rademakers 
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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 medeparochianen. Mocht 
u twijfelen of het wel bekend is bij de 
pastoraatsgroep dat of uzelf, uw partner 
of een medeparochiaan in uw omgeving 
ziek of alleen is, wilt u ons dit dan laten 
weten? Belt u dan met één van de leden 
van de pastoraatsgroep (namen en 
nummers staan op de laatste pagina van 
het NieuwSBlad) of bel het nummer van 
de parochiewacht; bij geen gehoor kunt 
u, een boodschap inspreken: U wordt dan 
teruggebeld. Ook is het mogelijk om een 
e-mail te sturen naar: pastoraatsgroep 
@rkkerkbennekom.nl. Uw berichten 
worden altijd vertrouwelijk en met de 
grootste zorg behandeld. 

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 ____________________ KERKBERICHTEN  ____________________  

 

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 14 februari t/m 28 
februari in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  
Vanwege de corona-protocollen mogen maximaal 4 
koorleden zingen. 
Op het moment zijn geen kerkgangers welkom. 
Wijzigingen in aantallen kerkgangers of in vieringen 
worden gemeld in de digitale nieuwsbrief.  
Op de website vindt u de liturgie van de viering van 
de betreffende zondag en opnames van de vieringen. 
De vieringen in februari worden opgenomen. Wat 
er in maart mogelijk is, is nog niet bekend. Houd de 
digitale nieuwsbrief in de gaten! 
Op het prikbord buiten de kerk vindt u een 
Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze 
buitenlandse gasten. 

zondag 14 februari, 6de zondag door het jaar 
Deze viering is later terug te kijken op het 
Youtube-kanaal van onze kerk.  

10.30 uur: Gezinsviering m.m.v. Matty Huls 
voorganger: Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Zonnebloem: NL54 ABNA 0432 3668 06 

woensdag 17 februari, Aswoensdag 

Verlengde lockdown en Aswoensdag 
Vanwege de verlengde lockdown heeft de 
locatieraad besloten om nog tot 2 maart geen 
kerkgangers toe te laten bij de vieringen in onze 
kerk. De vieringen worden allemaal opgenomen 
en/of zijn live te volgen, behalve de viering van 
Aswoensdag op 17 februari.  
Voor de viering van Aswoensdag is een 
alternatief bedacht: na de gezinsviering op 
zondag 14 februari wordt door Adri van Dijk het 
ritueel van de verbranding van de palmtakjes 
uitgevoerd. Daarna kunt u een kaart met daarin 
een beetje gewijde as ophalen, waarmee u 
elkaar als huisgenoten een askruisje kunt geven. 
Afhalen is mogelijk op zondag 14 februari van 
11.30 tot 12.30 uur, op Aswoensdag van 19.00-
19.30 uur en doordeweeks bij de 
parochiewacht. 

zondag 21 februari, 1e zondag 40-dagentijd 
Deze viering is live te volgen via Facebook en 
terug te kijken op het Youtube-kanaal van onze 
kerk. 

10.30 uur: Laudenviering met Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom: 

NL95 RABO 030 9354 28 

zondag 28 februari, 2e zondag 40-dagentijd 
Deze viering is terug te kijken op het Youtube-
kanaal van onze kerk. 

10.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis 
voorganger: Antoinette van Schaik  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Bisschoppelijke Vastenactie: 

NL21 INGB 0000 0058 50 

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. 
Aan het eind van de viering wordt verteld wie het 
bloemetje krijgt. De namen die via de mail 
binnenkomen gaan ook naar de pastoraatsgroep 
voor het aandachtpastoraat. 

zondag 7 maart, 3de zondag 40-dagentijd  
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kleurrijk 
voorganger: Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen Zonder Grenzen: 

NL61 ABNA 0242 5255 55 

zondag 14 maart, 4de zondag 40-dagentijd  
10.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

gemengd koor 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas: NL68 RABO 0157 6511 85 

zondag 21 maart, 5de zondag 40-dagentijd 
10.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Vrolijkheid: 

NL47 TRIO 0338 7281 39 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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*let op, zomertijd!* 

zondag 28 maart, Palmzondag 
10.00 uur: gezinsviering m.m.v. Matty Huls 
voorganger: Gilles Ampt  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Terre des Hommes: 

NL10 INGB 0000 2525 25 

De opbrengsten van de collectes zijn, doordat er veel 
minder mensen in de kerk komen, slechts de helft 
van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken 
wordt dan ook erg op prijs gesteld! 
De eerste collecte is altijd voor onze geloofs-
gemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage 
hiervoor overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 
t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder 
vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’. De 
rekeningnummers van de doelen voor de tweede 
collecte zijn achter het collectedoel vermeld. 

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

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

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

Mededelingen 
Overleden 
- Op 1 december 2020 is op 89 jarige leeftijd 

overleden  Fien Meulenberg, weduwe van Tjeu 
Meulenberg 

- Op 6 december 2020 is op 93 jarige leeftijd 
overleden Wim Angenent, echtgenoot van Bep 
Angenent 

- Op 15 december 2020 is op 79 jarige leeftijd  
overleden Henk Hulsbosch, echtgenoot van 
Marian Hulsbosch 

- Op 27 januari 2021 is op 69 jarige leeftijd 
overleden Joke Boers, echtgenote van Pieter 
Boers 

“Ik heb een vraag…..”, een nieuw 
formulier 
Doordat we elkaar in deze tijd minder vaak zien en 
spreken, ontgaan ons mogelijk vragen om hulp of 
aandacht. Daarom staat er vanaf nu een nieuw 
formulier in het Nieuwsblad en op de MVR website. 
Dit formulier kunt u gebruiken bij het stellen van een 
vraag om hulp van welke orde ook. 
Het is een initiatief van Caritas en de Pastoraats-
groep. We hopen dat u er gebruik van gaat maken! 

Met vriendelijke groet 
Caritas en Pastoraatsgroep 

Geroepen worden, een uitnodiging…… 
Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen, heeft het 
pastoraal team moeten besluiten om op veel 
plekken in onze parochie voorlopig geen vieringen te 
houden. Dat is een begrijpelijke keuze in het licht van 
de landelijke lockdown en de lokale situatie. Maar 
het is geen gemakkelijke keuze. Want dat betekent 
dat we niet meer samen kunnen vieren en ook dat 
we elkaar nu (nog) minder kunnen ontmoeten. En 
precies dat missen we toch allemaal. 

Deze zondag zou ik in de Bernulphuskerk in 
Oosterbeek zijn voorgegaan. En naar aanleiding van 
het Evangelie van deze zondag zou ik daar dan 
hebben verteld over de leerlingen die door Jezus 
geroepen worden om Hem te volgen. Wat aan al die 
roepingsverhalen vooraf gaat, dat is de persoonlijke 
ontmoeting met de Heer. De leerlingen willen Jezus 
volgen, nadat ze Hem gezien en gehoord hebben. En 
dat is heel herkenbaar. Want wij mensen, wij worden 
juist geraakt wanneer we oog in oog met een 
medemens staan, wanneer we iemand waarlijk 
ontmoeten. Precies dat maakt deze tijd juist zo 
moeilijk: het gemis aan direct menselijk contact. Veel 
mensen voelen zich in deze tijd alleen staan of zijn 
eenzaam. Voor hen is de kerk een belangrijk 
ontmoetingsmoment. 

En aan de andere kant zijn daar de mensen, die juist 
nu opgezogen worden door alle drukte. Ik heb diepe 
bewondering voor al die ouders met kinderen, die 
werk-, thuis-, school- en privé-activiteiten moeten 
combineren. Er wordt heel wat van hen gevraagd om 
al die ballen in de lucht te houden. Voor hen kan de 
kerk dan een rustmoment in die zo drukke week zijn. 
Dat is nu helaas allemaal niet mogelijk. Maar, zoals 
ook het kabinet benadrukt, er komt een betere tijd, 
er is licht aan het einde van de tunnel. Laten we 
daaraan vasthouden en daarop vertrouwen. 

En mocht u juist nu toch mee willen doen met een 
viering, dan kan dat. Want vanuit de geloofs-
gemeenschap Ede houd ik wekelijks een online 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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Zoomviering. We kennen Zoom natuurlijk allemaal 
als een handig programma om in deze tijd te 
vergaderen of te overleggen. Maar wij gebruiken 
Zoom om met elkaar een viering te houden. En dat is 
een heel bijzondere ervaring! Uiteraard bent ook u 
uitgenodigd om deel te nemen aan deze vieringen. 
Omdat alles online gebeurt, kan dit heel gemakkelijk. 
De vieringen beginnen iedere woensdagochtend om 
09.00 uur en ze duren maximaal 40 minuten. 
Wanneer u zich bij mij aanmeldt 
(guido.dieteren@casema.nl), ontvangt u iedere 
woensdagochtend via de email een uitnodiging met 
de benodigde Zoomlink. U bent van harte welkom 
om mee te doen! 

pastor Guido Dieteren 

In memoriam Fien Meulenberg – van 
Straelen 
Fien was behalve intens lief, hartelijk en wijs, ook 
nieuwsgierig. Ze had echt belangstelling in de 
mensen die ze ontmoette, luisterde naar hun 
levensverhalen, stelde vragen, voelde zich betrokken 
en leefde mee. Tegelijk was ze geïnteresseerd in 
kennis en wetenschap, ze wilde ontdekken wat van 
waarde was. Ze bekwaamde zich in geografie en was 
jarenlang lerares aardrijkskunde aan het Wagenings 
Lyceum. Ook op andere terreinen verdiepte zij zich 
en had ruime kennis van zaken. Ze liet zich daar nooit 
op voorstaan, maar was in eenvoud en soberheid 
zichzelf. Fien was vredelievend, gastvrij en open, 
ruimdenkend in de zin dat alles kon en niets haar te 
veel was. Zelf deed zij geen vlieg kwaad en ging 
conflicten uit de weg. Haar levensinstelling was 
positief. Zo keek zij ook naar anderen, met als basis 
vertrouwen. Door alles heen was ze ernstig, niet 
humoristisch… tegelijk kon zij grappig uit de hoek 
komen met een opmerking die raak was… en als deze 
scherp of pijnlijk was, dan was het nooit bedoeld om 
te kwetsen, maar gewoon omdat zij bijna naïef 
verwoordde was zij zag, aanvoelde. 

Liefde tekende Fien ook, liefde voor Tjeu haar man, 
voor wie ze alles overhad, liefde voor haar kinderen 
die alle ruimte kregen om te studeren en zich te 
ontwikkelen, voor wie ze altijd klaar stond en die ze 
stimuleerde. Liefde voor de kleinkinderen en niet te 
vergeten haar zussen en broer, die veel voor haar 
betekenden: gezelligheid, zorg om elkaar, steun voor 
elkaar. Er zijn zo veel kostbare, hartverwarmende 
momenten te memoreren, maar ook in tijden van 
pijn en moeite was Fien er: met een ongelooflijk 
vertrouwen kon zij altijd weer iets van licht en hoop 
zien. 

Geloven hoorde ook bij Fien. Ze groeide op in een 
katholiek gezin, kreeg van huis uit de waarden van de 
katholieke traditie mee en in de kring van haar 
familie was er altijd aandacht voor geloven als een 
inspirerende bron. Door haar huwelijk met Tjeu werd 
haar geloven bevestigd ook in contacten met 
religieus leven van zwager en schoonzus. Zelf 
verdiepte zij zich in lezen en gesprekskringen, zoals 
het Katholiek Vrouwendispuut. Hier kon zij delen wat 
haar persoonlijk raakte, wat zij hoopte en zocht, 
waar ze in geloofde. Uiteindelijk kwamen ze in haar 
telkens weer samen: geloven, hopen en beminnen. 
De laatste tijd van haar leven vond zij steun in het 
overwegen van wijsheid uit de abdijen. Ze was er zo 
van overtuigd daarin iets waardevols te vinden, dat 
ze het ook anderen probeerde mee te geven…. 

Door dat alles heen werd haar leven ook getekend 
door korte nachten en voor dag en dauw zwemmen. 
Verder hield ze van tennissen en had goed gevoel 
voor de bal, wandelen in de bergen; luisteren naar 
muziek, de vleugel heeft thuis een prominente 
plaats, en om het huis de tuin en de natuur waar ze 
intens van kon genieten. Haar nieuwsgierigheid werd 
dagelijks vervuld in de stoel bij het raam met het 
spellen van diverse kranten, ze bleef betrokken bij 
het wel en wee in de kleine en de grote wereld…. 

Haar naam is afgeleid van Seraphine, serafijnen, de 
engelen die in de nabijheid van de Eeuwige verkeren. 
Het betekent zoiets als ‘verlicht, vurig brandend’. 
Fien was een verlichte vrouw, die licht bracht. Mag 
Fien overeenkomstig haar vertrouwen zijn in de 
nabijheid van de Eeuwige met haar geliefde Tjeu en 
Klaartje. Mag haar licht en liefde gaan met Paul en 
Janneke en allen die haar lief waren. 

Ben Piepers 

In memoriam Wim Angenent 
Op 6 december 2020 is Wilhelmus Cornelis Angenent 
overleden, hij werd  93 jaar. 

Wim was een bevlogen man die vol energie in het 
leven stond. Hij werd geboren in Wageningen en 
werd als 12 jarige al geconfronteerd met oorlogs-
ervaringen. In 1948 ging Wim werken bij het 
Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation 
(tegenwoordig MARIN). Met veel studie in de 
avonduren wist hij zich op te werken als 
gewaardeerd technicus. Na zijn huwelijk met Bep 
Veltman en de geboorte van twee zonen, verhuisde 
de familie in 1961 naar Bennekom. Na zijn pensioen 
in 1988 ging Wim zich meer verdiepen in de lokale 
geschiedenis en werd hij lid van de Archeologische 
Werkgroep Nederland. Hij heeft als veldleider vele 
opgravingen gedaan in Wageningen en Bennekom. 

mailto:guido.dieteren@casema.nl
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Gaandeweg is Wim meer gaan schrijven en 
schilderen. De collectie van 14 aquarellen zijn in 
boekvorm verschenen. Tot op de laatste dag van zijn 
leven is hij bezig geweest om nog een aquarel te 
maken voor de historische vereniging Oud-
Bennekom. 

‘Ik ga een reis maken’, zei Wim de laatste periode, 
toen hij zich realiseerde dat hij niet lang meer zou 
leven. Hij heeft nagelaten wat belangrijk voor hem 
was en zoals wij hem zullen herinneren: zijn brede 
belangstelling, zijn interesse in de techniek, zijn wil 
om te verkennen en te ontdekken, zijn energie en 
betrokkenheid bij alles wat de kinderen deden, zijn 
liefde voor de bergen, zijn aandacht voor mensen, hij 
was altijd wel in de stemming om een gesprek aan te 
gaan met mensen die hij tegenkwam, zijn liefde voor 
zijn vrouw en voor zijn gezin. 

Op zaterdag 12 december hebben we afscheid van 
Wim genomen tijdens een uitvaart in onze kerk. Zijn 
laatste aquarel stond op het altaar. 

In memoriam Henk Hulsbosch 
Bijna 80 jaar geleden, 1 januari 1941, werd Henk 
geboren in Sassenheim. Henk was een bijzondere 
rustige man maar ook een heel sportieve man. Hij 
hield van mensen om zich heen. 

Henk trouwde met Marian in 1967. 2 zusjes van 
Marian, toen 9 en 12 jaar  oud, waren  bruidsmeisje. 
Henk was gelukkig als hij zijn gezin in de buurt had. 
Tijdens de voorbereiding van de viering kwamen 
mooie verhalen naar voren over de gezamenlijke 
vakanties in buiten en binnenland. Wat was hij trots 
op kinderen en zijn kleinkinderen, Annelies, Marijn, 
Casper, Ivo en Maurice. Hij gaf hen veel aandacht 
daar genoot hij van. 

Zijn grootste hobby’s waren vissen, kamperen en de 
tuin. Het was ook leuk dat hij zijn hobby’s met zijn 
kleinkinderen kon delen. In Bennekom, waar hij een 
slagerij had, heeft hij bijna 22 jaar gewoond en 
daarna nog 20 jaren in Ede. 

In de laatste jaren van zijn leven ging zijn gezondheid 
steeds verder achteruit. In juli kwam het bericht dat 
Henk ongeneeslijk ziek was. Henk wilde graag over 
de afscheidsviering praten, hoe we deze vorm 
zouden gaan geven. Dat was een heel open gesprek, 
waar hij volop aan deel nam. Het was voor hem heel 
fijn te weten hoe de viering er uit zou zien. Het gaf 
hem rust dat dat geregeld was. We hebben de 
muziek ter sprake gebracht. We hebben gesproken 
over de lezing. 

Tijdens de voorbereiding na zijn overlijden hebben 
we gekozen voor de lezing uit Mattheus 5 waarin de  
woorden GELUKKIG en GENIETEN naar voren 
kwamen. De lezing eindigde met: 

Gelukkige mensen. Die zo leven dat ze door de 
dood niet worden gedeerd. Genieten is een zegen. 

Het was uit de Bergrede waarin richtlijnen voor het 
leven staan van een christen, die weet dat God hem 
elk moment van de dag ziet. Genieten en gelukkig 
zijn. 

Dat kun je alleen als je gelukkig bent. Henk was 
iemand die dat niet zo gauw liet merken……maar je 
kon het aan zijn gezicht zien. Niet alles hoefde 
gezegd te worden. De laatste dagen van zijn leven 
heeft hij duidelijk aangegeven: ik ben gelukkig 
geweest, ik heb een mooi leven gehad. Maar nu 
hoeft het niet meer….. Hij heeft uit het leven gehaald 
wat mogelijk was en is op 15 december 2021 
overleden. 

Zijn trouw 
Zijn liefde 
Zijn zorgzaamheid 
Zijn doorzettingsvermogen 
Zijn hartelijkheid 
Zijn optimisme 

Zo blijft hij in gedachten van iedereen die hem 
gekend heeft. Wij bidden en vertrouwen dat Henk  
nu de rust mag vinden waar hij  zo naar verlangde bij 
de Eeuwige. 

Opnemen van vieringen in onze kerk 
Op verzoek van de burgemeester van Ede, mogen er 
voorlopig geen kerkgangers naar de vieringen 
komen. Gelukkig zijn meerdere mensen bereid 
gevonden om de vieringen in de maand februari op 
verschillende manieren op te nemen. Zo kunnen 
deze vieringen toch doorgang vinden en kunt u ze 
thuis volgen, al zal de kwaliteit en de snelheid 
waarmee ze terug te kijken zijn variëren. Hopelijk zijn 
er in maart weer kerkgangers welkom. De 
mogelijkheid om vieringen op te nemen is na 
februari beperkter omdat een aantal mensen 
vanwege gebrek aan tijd dan niet meer beschikbaar 
is. 

Vanaf september van het afgelopen jaar zijn er met 
enige regelmaat vieringen in onze kerk opgenomen 
of rechtstreeks uitgezonden. Michel Govers en Stef 
Gielen zijn erg druk geweest met het onderzoeken 
van de mogelijkheden. Met wisselend succes; vooral 
wanneer vieringen rechtstreeks worden uitge-
zonden en er kerkgangers in de kerk zijn, is het soms 
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erg moeilijk om gesproken woord en gezongen 
liederen goed verstaanbaar te laten klinken. De 
conclusie is daarom dat er betere apparatuur nodig 
is, zeker om vieringen rechtstreeks uit te zenden. 
Michel en Stef, bedankt voor alle energie en uren die 
jullie hierin hebben geïnvesteerd! 

De locatieraad heeft geconstateerd dat er zeker 
behoefte is aan het opnemen en uitzenden van 
vieringen, ook wanneer er straks weer veel meer 
kerkgangers naar de vieringen mogen komen. De 
locatieraad gaat daarom overleggen met de Titus 
Brandsma parochie, om te kijken wat er mogelijk is. 
Dat zal zeker nog de nodige tijd in beslag nemen. 
Voor het maken van opnamen zullen daarna ook 
weer vrijwilligers worden gezocht, want met alleen 
apparatuur kom je er niet. Wie weet voelt u zich 
aangesproken? U kunt zich aanmelden bij de 
locatieraad. 

Nieuwjaarstoespraak 2021 
Beste Mede-Parochianen, 
Het is 31 januari en eigenlijk een raar moment om de 
Nieuwjaarstoespraak te schrijven. Gebruikelijk 
schrijf ik die rond kerst, maar aangezien er geen 
Nieuwjaarsreceptie was op 3 januari is het schrijven 
ervan blijven liggen. Ik ben typisch zo iemand die erg 
last heeft van student syndroom, dus, wederom, 
alles op het laatste moment. 

En tja, waar zal ik eens over schrijven. Het is met 
recht een bewogen jaar geweest, waar al lang en 
breed over gesproken is. Elke dag in de krant, Corona 
voor en Corona na. Persoonlijk, na een dik half jaar 
elke dag op mijn zolderkamertje achter mijn laptopje 
mijn werk te doen, ben ik er toch een beetje moe 
van. Wat geeft een mens nu nog energie? 

Nu kreeg ik onlangs een filmpje via de bekende social 
media (hoe vaak hebben we daar niet op gezeten 
afgelopen jaar), en dat was een lied gezongen door 
het Stellenbosch Universiteits koor, in het Zuid-
Afrikaans “Die donker”. Zoek het maar op, een 
prachtig lied over het donker zijn, beetje bang 
daarvoor zijn, en verlangen naar licht en een nieuwe 
dag. Maar we zitten in Corona tijd, en samen zingen 
kan en mag niet, ook niet in Zuid-Afrika. Maar daar 
laat dit koor zich niet door tegenhouden: 119 
zangers en zangeressen maken een eigen opname 
(zowel beeld als geluid), van zich zelf, en dat is dan 
samengevoegd. Onvoorstelbaar hoe dat dan klinkt. 
Als u weet dat wij als cantors, met 4 mensen op het 
priesterkoor, soms al moeite hebben om gelijk te 
zingen, wat een uitdaging is dit dan geweest. Maar 
met name de innovatie; we wijken niet voor Corona, 
we willen zingen en we zingen door. 

En juist die “spirit” zie ik ook in onze eigen 
gemeenschap. We gaan gewoon door. Terwijl om 
ons heen de kerken sluiten of geen vieringen meer 
houden, zijn wij als MVR Bennekom altijd door-
gegaan. Vieringen gingen door, ook al mochten er 
maar 30 personen komen. Of, toen zelfs dat niet 
meer mocht, zijn we begonnen met het maken van 
opnames, eerst achteraf uitzenden, later zelf direct 
“streamen”. Aan de techniek moeten we nog wat 
sleutelen, maar dat werd door de energie en 
geestdrift van de – laten we zeggen – cameramensen 
goed gemaakt. En dat niet alleen. Via de digitale 
nieuwsbrief werden wekelijks “Zondagse  
Vitaminen” verspreid en foto’s van het liturgisch 
centrum tijdens de Goede Week en Pinksteren. En 
men kon nog steeds het liturgieboekje lezen. 

Sprak ik in de vorige toespraak nog over “Meer 
aandacht voor de medemens”, dat is in het jaar 2020 
zeer ter harte genomen. De aandacht voor 
parochianen werd in Corona tijd geïntensiveerd. Er 
werd regelmatig met de ouderen contact gelegd, het 
Seniorenpastoraat bezorgde bij parochianen op 
leeftijd een heerlijke koek. Paas- en kerstattenties 
werden afgeleverd bij mensen die het moeilijk 
hebben en de bloemetjes van Arsis fleurden menige 
huiskamer op. Zelfs voor uitvaarten werden nieuwe 
rituelen bedacht: online meekijken, of een erehaag 
op het kerkplein. 

En toch is ook weer gelukt om een Parochiedag 
samen te vieren, weliswaar niet met alle koren, maar 
het was er niet minder gezellig om. En ook in 2020 is 
er weer hard gewerkt aan onze natuur- en 
bezinningstuin. Er is een fraai toegangshek geplaatst, 
banken geplaatst voor rust en bezinning, alleen het 
groen kwam wat minder op, maar dat ligt natuurlijk 
aan onze zeer warme zomer. En voordat Corona echt 
losbarstte hebben we nog de Kinderkerk gehad. En 
in het najaar wederom onze kerktoren in oranje licht 
om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen 
en meisjes, in het kader van ‘Orange the World’. 

En uiteraard weer energie gestopt in de uitbreiding 
van onze Parochiezaal. Het is nu echt 5 voor 12, bijna 
alle seinen staan op groen, we hebben toestemming 
van Gemeente en Bisdom, alleen…… Er vliegt helaas 
nog een kleine vleermuis rond die zo graag bij ons 
vertoeft, die moeten we nog vriendelijk vragen om 
te verhuizen. 

En zo blijven we als gemeenschap actief, en in een 
tijd waar misschien verdriet wel eens de boventoon 
voert, kijken we vooruit, en steken veel energie om 
de band in onze gemeenschap levend te houden. En 
dat lukt. 



 

9 
 

“Diep in die donker gang het ek na iets verlang, ek 
het die wind hoor sing, lente sal liefde bring. En soos 
die aarde draai, sal ’n haan weer kraai.” zingt het 
Stellenbosch koor. Na donkerte komt weer licht en 
liefde – in welke vorm dan ook – zal ons deel zijn. 

2021 zal nog niet zo gemakkelijk worden, maar het 
licht is daar, en daar zorgen wij als gemeenschap 
voor. Ik wens u allen een gezegend 2021 toe. 
Peter Wijngaard 

Oproep Kerkbalans 
2021 
Misschien hebt u de 
envelop voor de kerkbalans 
al ontvangen of anders 
wordt deze binnenkort 
bezorgd. Graag uw 
aandacht voor de inhoud, met o.a. een prachtig 
uitgevoerd jaarverslag van de activiteiten in onze 
geloofsgemeenschap. Verder zit er een 
Toezeggingsformulier in voor uw Kerkbalansbijdrage 
en een antwoordenvelop. I.v.m. Corona zullen de 
antwoordenveloppen dit jaar niet bij u thuis worden 
opgehaald maar verzoeken wij u om de deze op het 
op de envelop vermelde adres te bezorgen, 
bezorgen bij de kerk kan ook. 
We kijken uit naar een goede respons 

Arend Jan Nell, Kerkbalans 

Collecte opbrengsten jaaroverzicht 
2020 

Het jaar 2020 gaat de boeken in als een heel 
bijzonder jaar. We hebben allemaal op de één of 
andere manier en in meer of mindere mate de ernst 
en de gevolgen van de coronapandemie ervaren. De 
eerste én de tweede lockdown hebben grote, ook 
financiële, gevolgen voor ons allemaal meegebracht. 
Niet alleen winkels werden gesloten maar het hele 
sociale leven kwam tot stilstand. Ook kerken 
moesten hun deuren dicht houden, zelfs op de 
hoogtijdagen als Palmzondag, Goede Week, Pasen, 
Pinksteren en zelfs met Kerstmis. Twaalf zon- en 
feestdagen was de kerk totaal gesloten en waren er 
ook geen collectes. 

Tussen beide infectiegolven in mochten de kerken 
tijdelijk weer open voor vieringen met een zeer 
beperkt aantal mensen. Dat heeft ook zijn weerslag 
gehad in de collecteopbrengsten voor zowel de 
eerste collecte voor onze eigen geloofsgemeenschap 
als voor de tweede, die voor de goede doelen. 
Gelukkig hebben een aantal mensen in die periode 
toch digitaal geld overgemaakt aan zowel de eigen 
parochie als aan de goede doelen die voor die 
periode waren voorgedragen. Daar heb ik geen 
cijfers van maar des al niet te min hartelijk dank 
hiervoor. De gelden die u giraal aan de kerk en/of 
goede doelen hebt overgemaakt zijn derhalve NIET 
opgenomen in onderstaande tabel. 

In een normaal jaar met zo’n 50 zondagse vieringen 
mag gerekend worden op zo’n € 6.000 inkomsten 
voor de eigen parochie en € 8600 voor de goede 
doelen. Dit jaar is dat beduidend minder. Er zijn 
slechts 38 vieringen geweest. De eerste 10 daarvan 
waren nog van voor de coronapandemie. Daarna 
ging de kerk 16 weken geheel dicht om vervolgens 
weer voor maximaal 30 personen open te gaan. In 
totaal 38 zondagen is nog geen € 3100 aan 
collectegeld voor de eigen geloofsgemeenschap 
binnen gekomen. Ik hoop dat velen van u, als u niet 
naar de viering kunt komen, toch collectegeld 
overmaakt op rekening nr. NL72 RABO 0156 2767 20 
t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, onder 
vermelding van collecte Bennekom. 

Met betrekking tot de collecte opbrengsten voor de 
goede doelen was het niet anders gesteld. Deze 
hebben gezamenlijk zo’n € 3300 opgebracht, terwijl 
dat in 2019 nog ruim € 8600 was. Desondanks 
hebben we van vele organisaties hele vriendelijke en  
hartelijke bedankbrieven ontvangen voor de 
collectegelden die zij in deze moeilijke tijden van ons 
hebben mogen ontvangen. Om hen die overwegen 
alsnog een bijdrage aan deze goede doelen over te 
maken te faciliteren zijn hun IBAN nummers in 
onderstaande tabel ingevoegd. 

Locatieraad, Gerard Bolscher 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 
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Goede doelen 2019 2020  IBAN nummer 
Amnesty International € 263,77 € 167,85  NL45 TRIO 0198 1000 00 

Artsen zonder Grenzen € 555,83 € 108,40  NL61 ABNA 0242 5255 55 

Bisschoppelijke vastenactie € 180,50 € 0,00 * NL21 INGB 0000 0058 50 

Bisschoppelijke adventsactie € 127,15 € 77,50  NL89 INGB 0653 1000 00 

Caritas Bennekom € 1.112,70 € 480,81  NL68 RABO 0157 6511 85 

Cordaid / Vluchtelingen € 334,75 € 54,71  NL88 INGB 0000 0006 67 

Edukans € 98,85 € 0,00 * NL21 INGB 0000 0005 15 

ENDA - Straatkinderen Bolivia € 492,61 € 125,15  NL11 RABO 0307 0604 38 

Epafras € 161,72 € 125,52  NL38 INGB 0005 6760 67 

Hospice Bennekom € 274,31 € 257,40  NL95 RABO 030 9354 28 

Leger des Heils € 301,95 € 108,45  NL72 RABO 0707 0701 71 

Manege zonder drempels € 246,69 € 46,20  NL42 RABO 0387 0733 37 

Melania € 303,90 € 57,05  NL95 INGB 0005 2913 09 

Missiezondag € 185,10 € 41,55  NL65 INGB 0000 0015 66 

Miva € 82,51 € 82,00  NL42 INGB 0000 0029 50 

Mooi Leven Huis Bennekom € 238,20 € 87,35  NL74 RABO 0310 5437 38 

MOV Bolivia € 635,99 € 138,80  NL11 RABO 0307 0604 38 

Nationale jongeren collecte € 308,29 € 0,00 * NL 11 INGB 0002 7844 98 

Oase Oosterbeek € 430,37 € 80,45  NL52 RABO 0191 8770 50 

PAX Vredesweek € 376,98 € 63,55  NL03 TRIO 0390 5150 00 

Roepingenzondag - Fonds priesteropleiding € 116,31 € 0,00 * NL64 ABNA 0810 4964 88 

Ronald McDonaldhuis € 124,67 € 0,00 * NL71 INGB 0669 5267 89 

Solidaridad € 334,30 € 88,20  NL05 TRIO 0212 1854 11 

Stichting Hulpkaravaan / Tree of Life € 281,95 € 327,35  NL15 BUNQ 2040 9416 81 

Stichting Present Ede € 117,75 € 0,00 * NL51 RABO 0149 6982 67 

Stichting Vrolijkheid AZC € 122,85 € 79,20  NL47 TRIO 0338 7281 39 

Terre des Hommes € 234,77 € 0,00 * NL10 INGB 0000 2525 25 

Voedselbank Ede € 95,60 € 120,50  NL54 ABNA 0432 3668 06  

Week Nederlandse Missionaris € 109,75 € 0,00 * NL30 RABO 0171 2111 11 

WNM / project M. vd Post, Argentinië € 0,00 € 239,74 ** NL98 INGB 0004 0980 58 

Wereld Missiedag Kinderen € 137,10 € 90,55  NL14 INGB 0000 0110 20 

Willemshoeve € 166,94 € 51,65  NL43 RABO 0107 7284 51 

Zonnebloem € 81,19 € 235,90  NL74 RABO 0132 8303 29 

TOTAAL € 8.635,35 € 3.335,83    

* Geen collecte in de kerk i.v.m kerksluiting wegens corona 

** Centro Bíblico Ecuménico; t.n.v. M. van der Post, Buenos Aires, Argentinië. 
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Op Tocht 
Op Tocht is een maandblad voor gelovigen in het 
Aartsbisdom Utrecht en verschijnt 10 keer per jaar. 
Als locatie Maria Virgo Regina zijn we hierop 
geabonneerd en krijgen we periodiek een aantal 
bladen toegezonden. De inhoud van deze bladen is 
zeer divers. Er staan, naast zakelijke artikelen over 
het reilen en zeilen van het bisdom en de parochies, 
ook inspirerende artikelen in over jongeren, 
kostersdagen, vluchtelingen, gebedsdagen etc. 
Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u een 
exemplaar hiervan meenemen naar huis om te lezen: 
deze bladen liggen achter in de kerk. Nu er geen 
vieringen met kerkgangers meer zijn lijkt het of 
niemand daar meer in kijkt. Maar ze zijn wel op te 

halen tijdens de uren dat de kerk open is: zolang er 
geen vieringen met kerkgangers zijn in onze 
kerk, is de kerk op zondag geopend voor 
individueel bezoek van 11.30 tot 12.30 uur; de 
kerk is door de week ook geopend tijdens de 
uren van de parochiewacht, van 10.30 tot 11.30 
uur. 

Zondag 28 maart 2021: PALMZONDAG 
De coronapandemie zal dan nog niet over zijn. Maar 
laten we hopen dat tegen die tijd het virus wel onder 
controle is en de kerken weer open zijn. Dat 
Palmzondag, de Goede Week en Pasen in 2021 WEL 
gevierd kunnen worden in de kerk…….. 

Hoe dan ook, op woensdag 17 februari is het 
Aswoensdag en worden de oude palmtakjes 
verbrand. Met de overblijvende as wordt ons het 
askruisje gegeven ten teken dat wij uit as zijn 
gevormd en tot as zullen wederkeren. Maar daarna 
zijn er weer nieuwe, frisgroene palmtakjes nodig op 
Palmpasen ter herinnering aan de feestelijke intocht 
van Jezus in Jerusalem. 

Graag doe ik hierbij weer een oproep aan u. Hebt u 
nog palmstruiken (Buxus) in de tuin staan die niet zijn 
aangetast of opgevreten door de buxusmot en 
waarvan we takken kunnen knippen voor 
Palmzondag, laat mij dat dan weten. Ik kom graag bij 
u langs om de struik(en) te snoeien. Hartelijk dank. 

Gerard Bolscher (0619 891 975 of 
gjj.bolscher@gmail.com) 

Hongerdoek tijdens de vastenperiode 
U GEEFT MIJN VOETEN DE RUIMTE 

Tijdens de vastenperiode zal in onze kerk de 
hongerdoek: ‘Uw geeft mijn voeten de ruimte’ met 
de subtitel: de kracht van verandering, te zien zijn. 

 

Deze hongerdoek is gemaakt door de Chileense 
kunstenares Lilian Moreno Sánchez. Ze ontwikkelde 
de ideeën voor de afbeelding al in 2019, maar nu 
kregen deze ideeën een andere lading doordat de 
wereld veranderde. Het virus legde grenzen op en 
confronteerde ons met de kwetsbaarheid van een 
mens. Tegelijkertijd maakte het ook duidelijk dat 
veel mogelijk is als mensen samen verantwoordelijk-
heid nemen. De ondersteuning van de kwetsbaren 
en ouderen in de samenleving, tekenen van 
solidariteit tussen mensen die elkaar niet kennen. 

De kunstenares wil met deze hongerdoek de hoop 
delen dat een betere wereld mogelijk is als we samen 
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. In die 
hoop sluit ze niet haar ogen voor de harde realiteit: 
in deze hongerdoek staat de spanning tussen het 
lijden en de hoop op een beter leven centraal. 

De hongerdoek bestaat uit drie delen (triptiek). De 
kijkrichting gaat van rechts naar links en dat is 
ongewoon voor ons. Zwarte lijnen tekenen een 
röntgenfoto van een voet, die op diverse plaatsen 
gebroken is. Het is de voet van een mens die tijdens 
een demonstratie in Santiago de Chile door 
politiegeweld gewond is geraakt. Sinds oktober 2019 
protesteren veel mensen op het Plein van de 
Waardigheid tegen maatschappelijke onrecht-
vaardigheid in het land. Het beeld van deze gebroken 
voet staat symbool voor alle plekken waar mensen 
geweld wordt aan gedaan, vertrapt en gebroken. 

De ondergrond van de hongerdoek is ongewoon, de 
kunstenares schilderde op drie soorten 
beddenlakens afkomstig van een ziekenhuis en van 
een vrouwenklooster in Beieren. Daarmee maakt de 
kunstenares duidelijk dat het gaat om de lichamelijke 

mailto:gjj.bolscher@gmail.com
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(ziekenhuis) én spirituele (klooster) aspecten van 
ziekte en genezing. De ondergrond van lakens is niet 
glad en schoon, maar is vol grauwe vlekken en 
plooien. Op het Plein van de Waardigheid 
verzamelde de kunstenares stof en aarde en wreef 
dit in de lakens.  

De zwarte lijnen van de röntgenafbeelding, de 
gebruikte materialen van houtskool, stof, lijnolie en 
de sobere beeldspraak verwijzen naar het sterven 
van Christus en het lijden van de mensen. 
Daartegenover staan het goud en de bloemen voor 
hoop en liefde. De bloemen van bladgoud volgen het 
patroon van de lakens uit het klooster. Terwijl de 
röntgenafbeelding de hardheid van het lijden laat 
zien, symboliseren de bloemen de kracht en 
schoonheid van het nieuwe leven. Toch geven de 
lijnen naast zwaarte ook een gevoel van lichtheid 
weer. Ze lijken te dansen: leven is een proces dat 
steeds verder gaat – ook met gewonde voeten 
vertrouwen we op de kracht van solidariteit. 

Vastenactie 2021: Werken aan je 
toekomst 
 
 

Nog even en de veertigdagentijd breekt weer aan. 
Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit 
jaar de Vastenactie-campagne. Hoe we dat binnen 
onze geloofsgemeenschap zullen organiseren is op 
dit moment nog niet helemaal duidelijk. Dit is 
afhankelijk van de coronamaatregelen. U zult daar 
meer over horen. 

De campagne staat in het teken van beroeps-
onderwijs en ondernemerschap in ontwikkelings-
landen. Met een opleiding zijn mensen namelijk 
beter in staat een inkomen te verdienen en een 
eigen bedrijf op te zetten. 

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan 
vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp 
van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend 
jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactie-
campagne 2021 willen we nog meer mensen helpen 
een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor 
zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol 
kunnen spelen in hun gemeenschap. 

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van 
werkloosheid en armoede. Een (beroeps)opleiding 
kan daar verandering in brengen en de kans op een 
goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen 
verdient hoeft zich geen zorgen te maken over 
maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt 
ruimte om na te denken over de toekomst en actief 

deel te nemen aan de samenleving. Het maakt 
mensen dus economisch en maatschappelijk sterker. 

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd 
projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs 
en ondersteuning geven bij het opstarten van een 
eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder 
meer uit het aanbieden van trainingen, het 
faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen 
van lesmateriaal. Op www.vastenactie.nl leest u 
meer over deze projecten. 

Wilt u alvast de projecten steunen? Dit kan door een 
bedrag over te maken naar NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 

Kerk open Eerste Kerstdag 

Ik fiets naar onze kerk. De zon schijnt 
volop en er is nauwelijks wind. Een 
aantal keren word ik verblind door de 
laagstaande zon, zo fel is het zonlicht. Is 
dit het licht waar wij op gewacht 
hebben op deze Eerste Kerstdag? 

Vandaag is onze kerk open. Om een kaarsje op te 
steken of de Kerststal te bezoeken. Ik steek 2 kaarsen 
op bij Maria en ga daarna in de bank zitten om te 
bidden. Praten met God in het huis van God. Zo voelt 
het ook. Deze ruimte, de geluiden die van buiten 
komen en het zachte kerstgezang op de achtergrond. 

 

Daarna loop ik naar de kerststal en denk aan hoe het 
toen was. Bij het weggaan zie ik een andere 
bezoeker. Ook hij is in een bank gaan zitten, om te 
bidden. En dit gaat zo de hele dag door. Rond 30 
bezoekers in totaal kwamen naar de kerk. Het is goed 
dat onze kerk open was. 

Hans Wilmink 

http://www.vastenactie.nl/
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Oudejaarsvespers 2020 
De oudjaarsviering in onze kerk was een Vesper, een 
avondgebed. Even voor half vijf was ik in de kerk. 
Gerard Bolscher: ‘Zoek maar een plaats uit als je er 
maar op let dat je anderhalve meter van een andere 
kerkganger zit’. Ik ging zitten midden in een bank wat 
achterin de kerk, waar ik altijd zit. Waarom deze 
plek? Weet ik niet. Misschien omdat je dan goed 
overzicht hebt op alles voor je. Of is het omdat ik 
mezelf nou ook niet zo’n trouwe parochiaan voel? Ik 
merk toch dat dit wat met me doet. De kerk is warm 
en het voelt zo goed om hier te zitten. Is dat toch een 
signaal dat dit de warmte of liefde is die God je wil 
geven? 

Deze vesper op oudjaar was een dankzegging voor 
het voorbije jaar, voor de kleinste dingen van de dag 
die je vreugde gaven, voor de goede mensen die er 
waren en zorg en liefde gaven, voor alles wat wij dit 
jaar hebben ontvangen. Natuurlijk, er was ook veel 
narigheid. Leiders van landen die er een puinhoop 
van maken, maar toch, er zijn ook heel veel goede 
mensen. 

Janneke Postma had een gelegenheidskoor van 4 
personen georganiseerd dat voortreffelijk zong, 
onder begeleiding van Klaas op de piano. Marianne 
Thie ging voor en Ton Gommers was lector.  De lezing 
was uit het evangelie van Johannes, een cryptische 
tekst. Ik moest een aantal keren lezen: wat staat er 
nu eigenlijk, wat wordt er bedoeld? Marianne in haar 
overweging:  

“Dit evangelie heeft  alle ingrediënten aan boord: de 
Zoon van de Vader en God, het Woord, Leven, 
Genade, Waarheid, De wereld tegenover de Zijnen, 
het Duister naast het Licht.  Haal nog even die ene 
zin aan: ‘Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen …, 
niet kunnen doven, heeft het afgelegd tegen het 
licht, niet gegrepen … en ja … ook niet begrepen.’ De 
symmetrie met het verhaal van de schepping trilt 
tevens in elke zin mee. Zoals de Schepper met zijn 
Woord: ‘Er zij Licht’ het leven mogelijk maakte, zo 
schept Hij opnieuw weer de mogelijkheid tot leven 
met het aanreiken van het Woord en Licht, een 
groots geschenk. Hij die onder ons leven wil.“ 

Het was een hele mooie viering in een aangename 
kerk. Bij de mededelingen meldde Ton: ’De komende 
weken is deze kerk dicht en is het dus niet mogelijk 
vieringen te bezoeken’. Wat jammer! Het zal gemist 
worden. 

Hans Wilmink 

Eenheidszondag 2021 
Van 17 t/m 24 januari 2021 werd wereldwijd de 
jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd. In 
Bennekom vierden we traditiegetrouw op de eerste 
zondag van die week Eenheidszondag, natuurlijk op 
oecumenische wijze. In de Brinkstraatkerk werd – op 
verzoek van de Raad van Kerken – een viering 
verzorgd door voorgangers van de vier 
geloofsgemeenschappen die deelnemen in die raad. 
De vier voorgangers waren Anne Verbaan (Herv. 
Gem. wijk Oost), Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk), 
Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo 
Regina) en Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom). 
Als ouderling trad op dhr. Job de Kleuver; muziek 
werd verzorgd door Jan Broekhuis, op orgel en piano. 

Het was een mooie dienst, waarin men de oecumene 
in ruime mate kon ervaren. Het was prachtig dat via 
“eenheid in verscheidenheid” zo’n mooie viering tot 
stand was gekomen. Waarom doen we dat niet 
vaker, denk je dan. 

Centraal in de tijdens de viering uitgesproken 
teksten stond de liefde en de God van liefde. Er werd 
op gewezen dat we liefde in 
allerlei vormen kunnen tegen-
komen, zoals bijvoorbeeld in 
vriendelijkheid en vriend-
schap, hoffelijk- heid, respect 
en mededogen. De kunst is om onze ogen, onze oren 
en onze harten voor die liefde open te hebben en 
opengesteld te houden. Een zinsregel van Huub 
Oosterhuis die me ook aansprak is de volgende: Wie 
naar de liefde leeft, zal in Hem wonen. 

De viering heeft mij geleerd dat het de kunst is 
LIEFDE – in al zijn verscheidenheid – te ervaren. Als 
dat lukt, dan vormt die liefde als het ware een 
verblijfplaats waar het goed toeven is. Van daaruit 
kun je je inzetten voor het welzijn van anderen. Dat 
is ook de opgave waartoe Jezus Christus ons destijds 
opriep en nog steeds – via de Bijbel – oproept: Hebt 
elkander lief! 

Bij deze zinsnede sloot het doel van de collecte goed 
aan, namelijk Stichting Tree of Life for Refugees. 
Deze stichting richt zich op de opvang van zwangere 
vrouwen die voor oorlog en geweld zijn gevlucht en 
op de straten van Athene zijn beland. Meer info op: 
www.treeoflifeforrefugees.com. 

Arno de Bruin 
P.S.: De viering is terug te kijken op: 

kerkdienstgemist.nl/stations/251 
 

http://www.treeoflifeforrefugees.com/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/251
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Sociaal jaarverslag 2020 

Omstreeks de tijd dat dit blad uitkomt, zult u ook 
weer de enveloppe van de actie Kerkbalans 
ontvangen. De PR-groep van de MVR Bennekom 
heeft, vanwege het succes van vorig jaar, opnieuw 
een sociaal jaarverslag over het afgelopen jaar 
gemaakt. Parochianen in Bennekom zullen dit in de 
Kerkbalans-enveloppe aantreffen. Hoe komt zo’n 
sociaal jaarverslag tot stand? Uit de bladen van 2020 
maakten we een eerste selectie: wat gebeurde er 
zoal in onze geloofsgemeenschap en wat is het 
vermelden waard? Het bleek verrassend veel meer 
te zijn dan er kon worden opgenomen in het verslag; 
we hebben flink moeten schrappen. En dat terwijl er 
door Corona toch heel veel zaken werden afgelast! 

Hoogtepunten waren de viering van Parochiedag, die 
zeer geslaagd was ondanks de Corona-maatregelen, 
en de eerste bijeenkomst van de Kinderkerk in 
januari. We hopen dat u zult genieten van het sociaal 
jaarverslag. 

Wat zal het mooi zijn als we dit jaar weer een start 
kunnen maken met activiteiten, we weer vieringen 
mét kerkgangers kunnen gaan houden en over dit 
jaar opnieuw een sociaal jaarverslag kunnen maken! 
De inzet en financiële bijdrage van ons allemaal zijn 
daarvoor natuurlijk onontbeerlijk; alleen sámen 
kunnen we geloofsgemeenschap zijn. 

De MVR PR-groep 
 

 

 

 

 
 

  

https://www.rkkerkbennekom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/MVR-sociaal-jaarverslag2020.pdf
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 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste dames van het KVG, 

Het zit nog niet mee... 

Lezingen en andere ontmoetingen hebben dit jaar 
nog niet plaats kunnen vinden, maar dat snapt 
iedereen wel intussen. Onze lezing van 1 februari 
gaat dus ook niet door en hebben we al  
doorgeschoven naar het volgend jaar. De lezing van 
maart over Reddingshonden, wachten we nog even 
de veiligheidsregelingen af. 

Intussen zitten we als bestuur niet stil. Sommige 
dingen blijven om aandacht vragen zoals het “Wel en 
Wee” van onze leden. We zien en ontmoeten elkaar 
nu in deze tijd minder, daarom is het des te 
belangrijker dat we op de hoogte zijn van het wel en 
wee van onze leden. Wilt u even bijkletsen, neem 
dan even contact op met Ria Roelofs. Of ... weet u 
iemand die aandacht kan gebruiken, laat het ook Ria 
weten. Dan kan er actie ondernomen worden door 
onze nieuwe groep binnen het KVG. Deze noemen 
we “Wel en Wee-groep”. Deze Wel en Wee groep is 
nog aan het opstarten, maar dan weet u dat alvast! 
Wilt u actief bijdragen aan deze groep? Graag! 
Spreek ons even aan... 

Verrassing 
We zijn ook weer iets leuks aan het bedenken om 
contact met u te houden, een glimlach op uw gezicht 
te toveren en uw neus te verrassen met een lekkere 
geur..... Meer vertellen we nog niet! 

Tot slot hebben we weer een mooi gedicht voor u 
gevonden, geschreven door Michel van der Plas: 

De vriend van dag en nacht 

Ik ben de vriend van dag en nacht 
voor elke nood, voor elke klacht. 

Een vriend in voor- en tegenspoed 
die altijd voor je open doet. 

Klop en mijn deur zal open gaan, 
vraag en mijn hart zal open staan. 

Bons op mijn deur en schaam je niet, 
in levensangst, in zielsverdriet. 

Voor elk verlangen, elk gemis 
de God die altijd met je is. 

Dit is je troost, je zekerheid, 
dit is mijn naam, nu en altijd; 
Ik zal er zijn, ik zal er zijn. 

Een lieve groet voor iedereen die dit leest. 
Namens ons allen uit het bestuur van het KVG 

Aanmelden voor een Solidariteits-
maaltijd op 26 februari 
Sinds een aantal jaren organiseren leden van de 
werkgroep ’Sobere maaltijd’ in de 40 dagentijd een 
sobere maaltijd onder verantwoordelijkheid van de 
RvK Bennekom. In coronatijd is het niet mogelijk om 
deze activiteit op de gebruikelijke manier te laten 
plaatsvinden. Dat betekent echter niet dat we ons 
niet hoeven te bezinnen of dat we niet solidair met 
elkaar zouden kunnen zijn. De werkgroep ‘Sobere 
maaltijd’ is daarom dit jaar samenwerking aan-
gegaan met het Wageningse initiatief ‘Delen smaakt 
beter’ (www.delensmaaktbeter.nl). 

Op vrijdag 26 februari worden bij mensen die dat 
willen, ‘solidariteitsmaaltijden’ thuisbezorgd en 
daarna kan ieder op zijn eigen plek deze maaltijd 
eten.  Door een verse, (niet sobere) maaltijd aan huis 
te bestellen, wordt direct gedoneerd voor een verse 
maaltijd bestemd voor iemand die in het AZC 
Wageningen woont of voor iemand die gebruik moet 
maken van de voedselbank Neder-Veluwe. De 
maaltijd wordt bereid door vrouwen met een 
migratieachtergrond; zij kunnen zo ervaring opdoen 
met het werken in Nederland. 

U kunt zich tot 20 februari voor het thuisbezorgen 
van deze maaltijd aanmelden via de volgende link:  
bit.ly/Solidariteitsmaaltijd. Deze link is ook 
aanklikbaar via de website van de Raad van Kerken 

https://www.delensmaaktbeter.nl/
http://bit.ly/Solidariteitsmaaltijd


 

16 
 

Bennekom. Na aanmelding ontvangt u een 
betalingsverzoek. Een bestelde maaltijd kost € 15 
per persoon: dat bedrag is inclusief de maaltijd voor 
één andere persoon (wonend in het AZC of 
gebruikmakend van de voedselbank). 

Om elkaar op die datum ook (op afstand) te kunnen 
ontmoeten, vindt op vrijdag 26 februari om 20.00u 
een online ZOOM-bijeenkomst plaats. De oprichtster 
van ‘Delen smaakt beter’, Mahan Eslami, zal vragen 
beantwoorden en over haar ervaringen en nieuwe 
projecten vertellen. Iedereen is hiervoor van harte 
uitgenodigd, ook wanneer er geen maaltijd wordt 
besteld. U kunt uw belangstelling op het aan-
meldingsformulier aangeven en ontvangt vervolgens 
de link naar de ZOOM-bijeenkomst. 
Mocht digitaal aanmelden een probleem opleveren, 
dan is het mogelijk een aanmeldbericht per email te 
sturen aan: nicolebischoff60@gmail.com of te bellen 
naar 0318 417 377. Vermeld in een email hoeveel 
maaltijden u wil bestellen, op welk adres er bezorgd 
moet worden, wat uw telefoonnummer is en/of u de 
ZOOM-bijeenkomst wilt bijwonen. 

Clasien Lever- de Vries 
(Raad van Kerken Bennekom) 

Samen 40 dagen voor een duurzamer 
Bennekom! 
Ook dit jaar organiseert de Taakgroep Kerk, Milieu en 
Samenleving in de periode van 17 februari tot 31 
maart (de 40-dagen/vastentijd) een actie voor een 
duurzamer Bennekom: de Klimaatcompetitie thuis 
energie besparen. Vorig jaar stonden de strijd tegen 
voedselverspilling en het overmatig gebruik van 
plastic centraal. Dit jaar willen we onze aandacht 
richten op het terugdringen van ons energieverbruik 
thuis (minder CO2), door het besparen van gas, 
elektriciteit en water. Via een stappenplan wordt u 
als deelnemer eerst meegenomen om uw huidige 
energieverbruik te inventariseren om vervolgens 
door gedragsverandering en kleine investeringen, 
die zich binnen een jaar terug verdienen, uw verbruik 
te verminderen. Met als uitkomst een besparing 
voor uzelf en voor het milieu! 

We nodigen iedereen uit om  gedurende zes weken 
met ons mee te doen. De aanpak is digitaal, 
interactief, attractief en kent ook nog een 
wedstrijdelement. De actie start op woensdag 
17 februari om 20.00 uur met een boeiende, 
interactieve online kick-off waaraan onder meer 
wethouder Geert Ritsema en onze plaatsgenoot en 
weerman Reinier van den Berg meewerken. 

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden op  
duurzaambennekom.blogspot.com. Daar vindt u ook 

meer informatie over deze actie voor een duurzamer 
Bennekom en zorg voor de schepping. We sturen u 
dan ook een digitale link met uitnodiging voor de 
kick-off. 

Samen 40 dagen voor een duurzamer Bennekom! 

 

Kledinginzameling ”Mensen in Nood" 
De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) 
houdt zaterdagmorgen 10 april 2021 van 9.00 tot 
11.00 uur weer een kledinginzameling in Bennekom. 
De inzameling wordt gehouden op het plein van onze 
kerk. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat 
naar Congo. Dankzij uw gebruikte kleding en 
schoeisel kunnen wij in Congo op 25 scholen 
klaslokalen opknappen, schoolborden en bankjes 
aanschaffen en latrines (WC’s) bouwen. 

Welke kleding kunt u inleveren 

− Gebruikte kleding (broeken, shirts, vesten 
overhemden, etc.) 

− Ondergoed of lingerie 

− Schoenen 

− Tassen en accessoires 

Wij ontvangen uw kleding graag schoon en in 
redelijke staat. Geen speelgoed, knuffels of 
beddengoed. Brengt u alles in gesloten plastic 
zakken. Draagt u ook een steentje bij? 
Informatie bij Beppie Govers, tel: 0318 414 850. 

Betekenis van de Bennekomse wijstenen 
In de achterste hoek op de noordmuur van de Oude 
of St. Alexanderkerk hangt een vierkante steen met 
een kruis in elke hoek en één in het midden. Het is 
het enige zichtbare symbool dat rest van duizend 
jaar geleden, toen in 1016 bisschop Meinwerk van 
Paderborn (in Renkum geboren) de kerk heeft laten 
bouwen. Tijdens de wijding van de kerk zou hij de 
steen in het altaar hebben gezet. 

 

Tijdens de opstand tegen de Spanjaarden en tegen 
de overheersing door de kerk door Rome zijn veel 

mailto:nicolebischoff60@gmail.com
https://duurzaambennekom.blogspot.com/
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symbolen binnen Gelderse kerken vernietigd. De 
altaarsteen bleek te stevig en is als stoepsteen 
neergelegd om de kerkleden er overheen te laten 
lopen. Zo is het vier eeuwen gebleven, totdat ds. Jan 
van Ginkel de steen heeft herkend en op een veilige 
plek opgeborgen. Zo is het gebleven tot de 
restauratie in 2006. Toen heeft één van de 
vrijwilligers, Teun Dornekamp, een geschikte plaats 
gevonden om de steen tentoon te stellen. Het moet 
een harde steen zijn, want hij is nauwelijks versleten 
en de kruizen zijn nog redelijk zichtbaar: de steen die 
de Reformatie heeft afgedankt is een hoeksteen 
geworden. 

 

Ook in de Mara Virgo Regina kerk ziet men zo'n 
wijsteen, niet in het altaar maar in de westmuur van 

het koor, door onervaren handen ingemetseld, 
dichtbij het orgel. 

Wat betekenen de vijf kruizen? Er zijn verschillende 
opvattingen over. Men heeft opgemerkt dat het 
identiek is met het symbool van de kruisridders, 
maar de eerste kruistocht begon pas in 1101. 

Ten eerste is het een symbool van de aanwezigheid 
van God met de vier hoeken van het kerkgebouw er 
omheen: waar twee of drie in mijn naam bij elkaar 
komen, daar ben Ik in hun midden. Ten tweede zien 
wij Jezus in het midden en de vier evangelisten er 
omheen. Ten derde zien wij de opdracht van Jezus 
aan zijn volgelingen toen en nu: Ga in de hele wereld 
(de vier windstreken) het evangelie verkondigen. Als 
laatste: het is een teken van de wijding van de kerk. 

In de Maria Virgo Regina kerk heeft Kardinaal Alfrink 
in 1957 eerst het altaar ingewijd, daarna in processie 
de vier zijden van de kerk. Daar zijn ook symbolen 
van: in het schip zijn kruizen middenin de drie muren 
te zien, waar de processie heeft gepauzeerd. 

Misschien zijn er meer betekenissen te bedenken. 
Het is een sterk symbool. 
Christopher Rigg 

 
 
 
 

 _________ WERKGROEPEN AAN HET WOORD _____________  

 

MOV 
 
 
 
 
 

Zoals ons logo duidelijk weergeeft staat MOV voor 
missie, ontwikkeling en vrede. De MOV-groep van 
onze geloofsgemeenschap bestaat momenteel uit 
6 personen, te weten Nelly Beerepoot, Nicole 
Bischoff, Ruud Gommers, Luuk van der Meulen, 
Margot Rewinkel en Jan Wouters. Zij zetten zich in 
om de brug te vormen tussen genoemde 
werkgebieden en de MVR- gemeenschap. 

Over het werk voor de Missie worden we ingelicht 
en geïnspireerd door de tijdschriften Missionaire 
Agenda en Kerk Wereldwijd. Daarin lezen we veel 
over activiteiten in missiegebieden, waarvoor 

financiële steun nodig is. In de jaarlijkse wereld-
missie-maand wordt een bepaald thema door de 
bisschoppen aangereikt Dat brengen we onder de 
aandacht van de schoolkinderen en kerkgangers, 
waarna er wordt gecollecteerd. Ook wordt er een 
collecte voor de MIVA (Missie Verkeersmiddelen 
Actie) gehouden. Een speciale vermelding 
verdient onze rol in het contact met Marc van der 
Post, die missionair werk doet in El Jagüel, een 
buitenwijk in Buenos Aires. Onze Locatieraad 
heeft met WNM (Week Nederlandse Missionaris), 
die Marc financieel ondersteunt, afgesproken dat 
Marc in Bennekom een vast aanspreekpunt zal 
hebben en deze taak hebben wij op ons genomen. 

Onder het thema Ontwikkeling vallen twee 
projecten: de Vastenactie en onze steun aan het 
bekende Enda Bolivia project. Voor de vastenactie 
volgen we het bisschoppelijke project of een door 
de gezamenlijke MOV’s van de ZTB-parochie 
gekozen eigen project. Het contact ter bespreking 
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van die keuze, minstens tweemaal per jaar, is altijd 
inspirerend. De inzameling van een geldelijke 
bijdrage gaat via een huis aan huis actie bij alle 
parochianen van onze geloofsgemeenschap. 
Daarbij worden we geassisteerd door een 
twaalftal vrijwilligers. Ook zorgen wij ervoor dat in 
de kerk via de hongerdoek de kerkgangers op de 
actie wordt gewezen. 

Aan het Enda-Bolivia project wordt veel aandacht 
geschonken via de nieuwsbrief en het 
NieuwSBlad. Het gaat om steun voor de opvang 
van jonge meisjes in verschillende casa’s in El Alto. 
Dit project loopt al vele jaren (zeker 27 jaar) en wij 
hebben frequent contact met de leiding aldaar. 
Onze financiële steun wordt aangewend voor het 
aanbrengen van de benodigde voorzieningen in de 
casa’s, waar men heel dankbaar voor is. Dit jaar 
hebben we geholpen bij de inrichting van de 
keuken en slaapkamers. Deze steun is mogelijk via 

verschillende collectes in de kerk en door 
bijdragen van donateurs. In de periode 
voorafgaand aan Kerstmis verkopen wij kaarten en 
handwerk gemaakt door de meisjes. Ook wordt er 
jaarlijks de Casa Qantuta bridgedrive 
georganiseerd, met een verloting van vrijwillige 
giften van middenstand en horeca. 

Het thema Vrede krijgt aandacht in de 
Vredesweek in september. Via het magazine PAX 
worden we uitgenodigd voor verschillende acties. 
Dit jaar werd vooral gewezen op de 
klimaatverandering als bedreiging voor vrede. In 
Bennekom had de Raad van Kerken in dit kader 
een gezamenlijke wandeltocht door de ons 
omringende natuur als actie georganiseerd. 
Helaas kon die door Covid-19 niet doorgaan. 

Wij hopen hiermee de lezers voldoende een idee 
over onze activiteiten te hebben gegeven. 

de MOV-groep 

 

 _______________________ ESTAFETTE ______________ 

MVR estafette: Inge Wijngaard 

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: Inge Wijngaard 

Leeftijd: 59 

Geboren te: Wageningen 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Getrouwd met Peter 
(al 32 Jaar). Wij zijn in Wageningen getrouwd door 
Pastoor van Luijk. Wij hebben 2 zonen, 1 dochter en 
een aanstaande schoondochter. Wij hopen in april 
opa en oma te mogen worden. René onze oudste 
woont sinds 1 jaar in Zuid- Korea. 

Hobby’s: Haken, breien, borduren, lezen en reizen. 

Opleiding: Na de middelbare school op het 
laboratorium bij het Rijksproefstation voor 
Zaadcontrole gaan werken. Ik ben gestopt toen de 
oudste geboren werd, wij woonden toen al een tijdje 
in Heemskerk. 

Huidige beroep: Ik ben toen de jongste naar groep 8 
van de lagere school ging weer gaan werken als 
postbezorger, nu alweer 15 jaar. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Sinds augustus 1991 wonen wij 
hier in Bennekom. Pastoor Severt kwam toen kennis 
maken en Peter werd koster (voor de weekenden). 
Vanaf dag 1 heb ik mij hier thuis gevoeld. Je wordt 
geaccepteerd zoals je bent. Er wordt naar elkaar 
omgekeken en er is een grote saamhorigheid en 
verbondenheid. Tijdens inloopavonden over de 
toekomst van de parochie werd er naar iedereen 
geluisterd. Wij zijn een gelukkige gemeenschap met 
veel vrijwilligers; daar kunnen wij trots op zijn. 
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Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Ik ben door Peter in aanraking gekomen 
met het katholieke geloof. Ik ben van huis uit 
Hervormd gedoopt en in 1992 door Pastoor Severt 
gevormd met de doop van onze middelste zoon. In 
de voorbereiding voor het vormsel heb ik cursussen 
over het katholiek geloof gevolgd in Heemskerk. Heel 
veel vragen gesteld dat Peter en Pastoor van Luijk er 
echt wel eens over na moesten denken. Wij hebben 
ook jarenlang contact met Pastoor van Luijk 
gehouden. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Ik draai al best wat jaren mee. Nu 
lector, zit sinds kort in de Laudenvieringen 
werkgroep en ben Voorzitster van het KVG waar ik 
super trots ben op ons nieuwe bestuur waar jong en 
oud goed samenwerken en heel veel plezier beleven. 
Onze leden hebben het heel zwaar met deze corona 
en wij proberen toch ondanks de corona de 
verbondenheid te behouden. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Ik zou graag zien dat het ons als KVG 
lukt om meer jongere vrouwen te betrekken bij onze 
gezellige avonden met lezingen en de verbonden-

heid van de leden te voelen. Ik ben echt een 
gezinsmens dus ik vind het initiatief van On The Road 
groep echt super. Het zou fijn zijn als wij meer 
jongeren kunnen betrekken in de kerk. Ik vind het 
echt heel leuk dat Henry ten Have filmpjes opneemt 
om kinderen meer te leren over het katholieke 
geloof. 

Mooie MVR-herinnering: De doop van de kinderen 
en de volle kerken en Ben Piepers die alle tijd nam 
met de Communie en je nooit wist hoe de kinderen 
zouden reageren. Pastoor Severt en zuster Aurelia 
daar denken wij nog  met veel plezier aan terug. De 
uitvoeringen van het kinderkoor en de toneelstukjes 
die wij met de werkgroep met de kinderen 
instudeerden. 

Verder actief met: Kinderdorp, Hartstichting. 

Stokje gaat door naar: Henny de Nijs. 

Want: Henny is Vice-voorzitster van het KVG en ik 
doe het voorzitterschap ook samen met haar. Henny 
doet al heel veel voor de Locatie op het gebied van 
websites en zingt bij Arsis. Wij als bestuur worden 
helemaal ingewerkt en bijgepraat over Dropbox, 
websites enzovoort. 

 _________________ BOEKBESPREKING  ____________________ 

Alles is genade. Een 
biografie van Dorothy 
Day*) 
Leven in armoede stelt ons beter 
in staat om de armen te helpen, 
zei Dorothy Day. Ze was een 
linkse activiste, feministe en 
onderging een abortus. Toch 
staat ze inmiddels op de lijst om 
mogelijk heiligverklaard te worden. De ongelovig 
opgegroeide Dorothy Day bekeerde zich op 30-
jarige leeftijd tot het rooms-katholieke geloof 
omdat dat de kerk was van de armen. 

Op 1 mei 1933, terwijl de Grote Depressie al meer 
dan vier jaar woedde en armoede en werkloosheid 
de Verenigde Staten teisterden, waren duizenden 
arbeiders en radicalen bij elkaar gekomen op Union 
Square in New York. 

Een jaar eerder had paus Pius XI nog treurig 
opgemerkt dat de kerk had ‘afgedaan voor de 
arbeiders van de wereld’. Maar op deze Dag van de 

Arbeid was de 35-jarige journaliste Dorothy Day – die 
afgelopen maandag precies veertig jaar geleden 
overleed – druk in de weer om samen met vier 
medestanders het allereerste nummer van hun 
nieuwe krant uit te delen: The Catholic Worker. 

Ze oogste veelal onbegrip. ‘Een radicale krant, een 
krant voor arbeiders, die werd uitgebracht door 
katholieken? Iedereen wist dat de Rooms-Katholieke 
Kerk veel feller anticommunistisch was dan dat ze 
opkwam voor de arbeiders’, schrijft Jim Forest in zijn 
biografie van Dorothy Day die nu – negen jaar na het 
verschijnen van het Engelse origineel – gelukkig ook 
voor het Nederlandstalige publiek beschikbaar is 
gemaakt. 

radicaal 
The Catholic Worker klonk voor velen als een 
tegenspraak. Deze katholieke variant van de 
communistische krant The Daily Worker wilde de 
arbeiders echter laten weten ‘dat de katholieke kerk 
een sociaal programma heeft’ en dat er binnen de 
kerk ‘mensen zijn die zich niet enkel om hun 
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geestelijke, maar ook om hun materiële welzijn 
bekommeren’, zo schrijft Dorothy Day zelf in de 
eerste uitgave. ‘Is het mogelijk radicaal te zijn en niet 
atheïstisch? Is het mogelijk te protesteren, zaken aan 
de kaak te stellen, aan te klagen, op misstanden te 
wijzen en hervormingen te eisen, zonder religie 
overboord te gooien?’ 

De ouders van de in Alkmaar woonachtige biograaf, 
Jim Forest, waren op die bewuste Dag van de Arbeid 
van de partij toen de eerste editie van The Catholic 
Worke werd verspreid. Hijzelf werkte in de jaren 
1960 nauw met Dorothy Day samen. In deze 
indringende biografie beschrijft hij de levensweg van 
de radicale jonge vrouw die na een tumultueuze en 
atheïstische jeugd de overstap maakt naar de 
Rooms-Katholieke Kerk. 

doop 
De geboorte van haar dochter Tamar – na een 
abortus een paar jaar eerder – ‘gaf Dorothy het 
laatste zetje om zich te bekeren tot het katholieke 
geloof’, schrijft hij. In de maanden en jaren daaraan 
voorafgaand had Dorothy Day intensieve spirituele 
ervaringen opgedaan, was ‘het besef gaan groeien 
van de realiteit en de nabijheid van God’, ondanks de 
hevige tegenstand van haar toenmalige partner die 
ook weigerde bij de doop van hun gezamenlijke 
dochter aanwezig te zijn. 

Maar vooral ook telde het feit dat de katholieke kerk 
weliswaar niet overmatig bekend stond als strijder 
voor de rechten van de armen, maar dat 
tegelijkertijd het geloof juist onder de gewone 
mensen het meest levend was. ‘In alle steden waar 
ik heb gewoond was de katholieke kerk de kerk van 
de massa, die in drommen kwam opdagen voor de 
kerkdiensten op zondagen en feestdagen, voor 
novenen en missies’, schrijft Dorothy er zelf over. De 
katholieke kerk ‘was ze gaan beschouwen als de kerk 
van immigranten en armen’. In een van haar boeken 
schrijft Dorothy Day dat het ‘in Frankrijk 
tegenwoordig in de mode is om katholiek te zijn’, 
maar dat het in Amerika juist niet het geval was. ‘De 
katholieken hier waren de Ieren, de Italianen, de 
Hongaren, de Litouwers, de Polen. Het was de grote 
menigte armen, de arbeiders. Alleen al dit feit trok 
me aan tot de Kerk.’ 

Voor Dorothy Day was het christelijk geloof mogelijk 
als leven vanuit genade. ‘Ik bid omdat ik gelukkig 
ben, niet omdat ik ongelukkig ben’, schrijft ze. ‘Ik heb 
me niet tot God gekeerd omdat ik ongelukkig, 
verdrietig of wanhopig was, of voor troost, of om iets 
af te smeken.’ 

Tegen delen van het instituut kerk heeft ze altijd een 
zekere weerzin gehouden. Ze beklaagde zich over 
‘priesters die met hun zakelijke instelling eerder op 
Kaïn lijken dan op Abel’ en nauwelijks aandacht 
besteden aan de armen. 
Centraal in het denken en doen van Dorothy Day is 
de gedachte dat de kerk ‘minder een kerk van 
liefdadigheid – hoe goedbedoeld ook – en meer een 
kerk van sociale gerechtigheid’ moest zijn. 

vluchtelingen 
The Catholic Worker groeide uit tot een beweging die 
over meerdere landen verspreid is. Ze biedt 
praktische hulp aan mensen in nood. In Nederland 
werd in 1988 een eerste Catholic Workerhuis 
gesticht. Dit Jeannette Noëlhuis in Amsterdam 
Zuidoost – vernoemd naar het oudste lid van de 
allereerste Catholic Workergemeenschap in de 
Verenigde Staten – voegt de christelijke daad bij het 
gelovige woord en biedt onder meer onderdak aan 
geïllegaliseerde vluchtelingen. 

Afgelopen augustus is in Amstelveen een tweede 
Catholic Workergemeenschap gesticht, de Dorothy-
gemeenschap. ‘Leven in armoede stelt ons beter in 
staat om de armen te helpen’, schrijft Dorothy Day 
over de wijze waarop zij en de Catholic Worker in het 
leven staan. 

Jim Forest is in staat om de evangelische radicaliteit 
van Dorothy Day nauwgezet te beschrijven, inclusief 
de problemen die zij daardoor ontmoette. Deze 
radicaliteit die zich onder meer ook uitte in haar 
pacifisme is niet zozeer een radicaliteit in de zin van 
‘extreem’, maar in de oorspronkelijke zin van het 
woord ‘radius’, ‘wortel’. Het gaat naar de wortel van 
het christelijk geloof, de radicaliteit van een God die 
zich heeft ontdaan van al zijn macht en glorie, en aan 
de kant van de mensen is gaan staan – in het 
bijzonder de armen en geweldlozen onder hen. 

Het is dan ook niet voor niets dat paus Franciscus – 
die net als Dorothy Day een grote nadruk legt op de 
zorg voor de Schepping, de zorg voor de armen, de 
geweldloosheid en de goddelijke barmhartigheid – 
tijdens zijn bezoek aan het Amerikaanse Congres in 
2014 Dorothy Day noemde als een van de vier grote 
Amerikanen, naast Abraham Lincoln, Martin Luther 
King en de trappist Thomas Merton. 

*) Alles is genade. Een biografie van Dorothy Day 
Jim Forest. Uitg. Damon, Amsterdam 2020. 395 blz. € 
29,90. Boekbespreking door Hendro Munsterman. 
Dit verhaal is overgenomen uit het Nederlands 
Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk 
Nederland. Meer lezen? Ga naar www.nd.nl/ 
abonnementen. 

http://www.nd.nl/abonnementen
http://www.nd.nl/abonnementen
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 ____________________ VERENIGING MVR _________________ 

Vereniging Maria Virgo Regina 
De Vereniging MVR richt zich op het ondersteunen 
van de continuïteit en de bloei van onze lokale 
katholieke geloofsgemeenschap MVR in Bennekom. 
Mogelijkheden die door de lokale geloofs-
gemeenschap gewenst worden, maar door de 
fusieparochie zTB niet worden geboden, kunnen 
soms geregeld worden via de Vereniging MVR als 
onafhankelijke rechtspersoon met eigen 
bankrekeningen. De vereniging betaalt, daar waar 
gewenst, dirigenten en organisten resp. pianisten, 
.en maakt ons papieren NieuwSBlad mogelijk. 

De Vereniging MVR is opgericht bij notariële akte op 
25 maart 2013. Wellicht bent u nog niet zo bekend 
met de activiteiten van de Vereniging. Algemene 
informatie over de vereniging kunt u vinden op de 
website www.verenigingmvr.nl; over de activiteiten 
van de vereniging in het bijzonder kunt lezen onder: 
“Verantwoording” /activiteiten en /financieel. Het 
bestuur van de vereniging legt jaarlijks 
verantwoording af in een algemene leden-
vergadering. Deze is voor iedereen toegankelijk, 
maar alleen leden hebben stemrecht. Door de 
bijzondere omstandigheden in verband met Corona 
is in 2020 geen algemene ledenvergadering 
gehouden; hopelijk kan dit wel in 2021. 

Het lidmaatschap van de Vereniging is gratis: u kunt 
zich daarvoor aanmelden bij de secretaris: 
secr.verenigingmvr@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

(Advertentie) 

 

 

 
 
 
 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pasen) tot zondag  14 maart; voor TitusBreed tot 
maandag 8 maart; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

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

http://www.verenigingmvr.nl/
https://verenigingmvr.wordpress.com/activiteiten/
https://verenigingmvr.wordpress.com/financieel/
mailto:secr.verenigingmvr@gmail.com
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:baks65@gmail.com
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 _____________ MARIA V IRGO REGINA INFORMATIE ______________  

 
 
 
 
 

Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

− Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

− Theo Jetten (secretaris), tel. 0318 784 287, 
locatieraad@rkkerkbennekom.nl 

− Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

− Marianne Thie (liturgie), tel. 0318 414 558, 
majthie-koomen@hotmail.com 

Pastoraatsgroep 

− Gilles Ampt (voorzitter), tel. 0317 412 288, 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl 

− Hermine Wilmink (diaconie), hermine@planet.nl 

− Pieter Boers, tel. 0318 847 568, 
pietboers@upcmail.nl 

− José van der Meulen, tel. 0318 430 455 

− Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318 
418 025, ritakarsten@chello.nl 

Commissie van financiën en beheer 

− Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Technische Dienst 
Herman van de Akker, tel. 0318 415 137 
Ledenadministratie 
Klaas van der Meulen, tel. 0318 430 455 
p.a. Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom, 
ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl 
Parochiewacht 
ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Torenzaal, tel. 0318 414 
896; daarbuiten informatie via antwoordapparaat. 
Kostercontactpersoon 
John Veraa, 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 

− 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
mailto:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:locatieraad@rkkerkbennekom.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl
mailto:koster@rkkerkbennekom.nl
mailto:tgommers@xs4all.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:PRgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:titus.bennekom@gmail.com
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Ik heb een vraag… 
 

 
Hebt u hulp nodig? Of hebt u een vraag of verzoek? 
Dan kunt u dat via dit formulier duidelijk maken.  
Wij, de MVR geloofsgemeenschap Bennekom, willen er graag voor u 
zijn! 
 
U kunt hieronder aangeven waarover uw vraag gaat. Wilt u tevens uw naam en 
contactgegevens invullen? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 
Natuurlijk wordt uw vraag vertrouwelijk behandeld. 

Hoe kunt u uw vraag inleveren? 

• in de Caritas-brievenbus (in de hal naar de Torenzaal). Dit kan als de 
parochiewacht aanwezig is (op weekdagen van 10:30 – 11:30 uur) en op 
zondagen rondom de vieringen; 

• per post sturen naar de Pastoraatsgroep, (Heelsumseweg 1, 6721GP 
Bennekom) of digitaal (e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl); 

• deze kaart digitaal invullen op de website van onze kerk: 
https://www.rkkerkbennekom.nl/ 

  

Mijn (voor)naam is: …………………………………………………………………………………. 
Ik ben te bereiken: 

 via telefoonnummer .............................................................................  

 en / of e-mail adres ..............................................................................  

Ik heb een vraag over : 
 

 vervoer naar de kerk 

 hulp bij nood (persoonlijk of iemand anders) door Caritas 

 uitreiken van de communie thuis 

 bezoek of gesprek bij mij thuis 

 iets anders, namelijk .  ……………………………………………………………………… 
 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
https://www.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 sites van de adverteerders: 
 

Jillis Baggerman makelaardij lunchroom "de Beken" Renkum 

Liesbeth ter Elst: Aandacht voor ieder Bril 2000 

Kardoen Bennekom Smit & Moormann, notarissen 

Barneveld Schuurman Makelaars Bouwbedrijf Van Grootheest 

DA-drogist Jonker Bennekom 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 Van Wonderen - shoes and stuff 

Henri’s Stekje Kapsalon Marage 

Hartman tweewielers Geels woonwarenhuis 

Schoenmakerij de Haan Arie Kamperman timmer- en afbouwbedrijf 

Auto van de Weerd Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Installatiebedrijf Van Ginkel Diergaardeadvies-Bennekom 

Eijgenraam mannenmode Raak Nederland - Bennekom 

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom Boerderij Hoekelum 

Schildersbedrijf van Reemst Woonstudio Bennekom 

Hans Mekking sigarenmagazijn Garage Bennekom autobedrijf 

Bloembinderij Lindhout haroboomwerk - bennekom 

Sa Lolla Ristorante -  Wageningen Mitra Bennekom 

Monuta Hofrust De Goudreinet - Bennekom 

Nice Business Support - Henny de Nijs  

 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
https://debeken.com/
http://www.aandachtvoorieder.nl/Liesbeth.aspx
http://www.bril2000bennekom.nl/
http://www.kardoen.nl/
http://www.smitmoormann.nl/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
http://grootheest.nl/
https://www.openingstijden.nl/DA-Drogist/Bennekom/Dorpsstraat-29/
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://www.shoesenstuff.nl/
https://www.facebook.com/HenrisStekje/?ref=py_c
http://www.kapsalonmarage.nl/
http://www.hartmantweewielers.nl/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.schoenmakerijdehaan.nl/
http://www.akamperman.nl/
http://www.van-de-weerd.nl/
http://www.zandschulp.nl/
http://www.ginkel.nu/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
http://www.hoekelum.nl/
http://www.vanreemst.net/
https://woonstudiobennekom.nl/
http://www.winkelwebsite.nl/openingstijden/Mekking-Hans/52863
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://www.haroboomwerk.nl/
http://salolla.nl/
https://www.mitra.nl/winkels/mitra-bennekom-van-oostenbrugge-oude-kerkplein
https://www.monuta.nl/vestiging/hofrust/
https://www.degoudreinet.nl/contact
http://www.nicebusinesssupport.nl/

