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 __________________ HET LICHT VAN PASEN __________________ 

 
 

 

Als u dit leest hebben de bloesems aan het Bart van 
Elstplantsoen naast onze kerk vast al gebloeid. Ik 
weet nog hoe bijzonder ik vorig jaar de bloei vond. 
Het hele land was net in de greep van corona. Het 
leven van iedereen stond op zijn kop. Maar de natuur 
ging gewoon door alsof er niets aan de hand was. 
Vogels floten het hoogste lied en de bloesems waren 
even prachtig als altijd. Maar de kerk was dicht. 
Vieringen waren verboden. Het contrast was zo 
groot. Wat wel mocht was een palmtakje halen in de 
kerk. Enkele mensen deden dat. 

Ook nu zal Pasen weer anders zijn. We weten nu 
gelukkig dat er licht is aan het einde van de tunnel. 
Dit is het licht waar we allemaal naar verlangen. Hoe 
lang zal het nog duren? Niemand die het weet. 

Ik wens u van harte toe dat u dit jaar geraakt mag 
worden door het licht van Pasen. U hoeft daarvoor 
zeker niet naar de kerk te komen. Wellicht kunt u 
thuis een plekje vinden om open te staan voor het 
licht van Pasen. Bij het raam of bij een kruisbeeldje 
aan de muur? Of voor de televisie als u naar een 
paasviering kijkt. Is meditatie bij een aangestoken 
kaars iets voor u? Geloofsbeleving kent geen vaste 
plaats of tijd. Zo is het in het paasverhaal van 2000 
jaar geleden ook niet gegaan. Geloof is een ervaring 
die opeens kan gebeuren. Zeker rond Pasen. 

Ik deel graag de volgende meditatie met u, van Kees 
van Etten, die ons in de veertig dagen naar Pasen kan 
voorbereiden op de betekenis van Pasen. 

Het begon met vrouwen, die zeiden dat je leeft. 
Een engel in kleren zo wit als sneeuw 

had het hun gezegd. 

Sommigen herinnerden zich toen 
hoe je – veel eerder al – 

gekleed was in licht, 
je gezicht straalde als de zon, 

en er was een stem die zei: 
“Jij bent mijn Zoon, mijn grote liefde.” 

De liefde dreef je tot het uiterste, 
de diepste duisternis in. 

Sinds jou 
zijn kwaad en dood niet meer het einde. 

Je trok een spoor van licht, 
uit het land van de angst 

naar nieuw leven, 
tot bij ons, 

bij mij. 

Als alles duister is, 
ontsteek je een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is ... 

 

Ik wens u hier de zegen toe van het licht van Pasen. 

Gilles Ampt 
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Parochiewacht: 0318 414 896 
De Mariakapel is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is de parochiewacht 
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk. 
(tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt 
u indien nodig uw berichten inspreken op 
een antwoordapparaat, dat dagelijks 
wordt beluisterd door de leden van de 
pastoraatsgroep. In noodsituaties, bedie-
ning, handoplegging en ziekenzegen, 
overlijden, kunt u het nummer dat op de 
band staat bellen. 

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

Aandacht voor zieke/eenzame 
medeparochianen 
 Onze geloofsgemeenschap wil aandacht 
geven aan parochianen die dit nodig 
hebben. Dit kan alleen als wij op de 
hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het 
verblijf in het ziekenhuis, of de opname in 
een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of 
hospice. Daarnaast zijn er mensen die 
eenzaam zijn. Zij ontvangen geen bezoek 
van de geloofsgemeenschap terwijl dat 
wel welkom is. Als pastoraatsgroep willen 
wij, samen met de bezoekgroep, graag 
die aandacht geven en een luisterend oor 
zijn voor deze 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
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl


 

4 
 

 

 ____________________ KERKBERICHTEN  ____________________  

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 28 maart t/m 16 
mei in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom  

Op het moment zijn 30 kerkgangers welkom. 
Vanwege de corona-protocollen mogen maximaal 4 
koorleden zingen. Wijzigingen in aantallen 
kerkgangers of in vieringen worden gemeld in de 
digitale nieuwsbrief. Daarin staan ook verwijzingen 
naar opnames van de vieringen. Op de website vindt 
u de liturgie van de viering van de betreffende 
zondag en opnames van de vieringen.  

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

Gaven voor de Paasattenties kunnen worden 
ingeleverd van Passiezondag tot en met Witte 
donderdag tijdens de vieringen en de 
parochiewacht. 

*let op, zomertijd!* 

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

NL10 INGB 0000 2525 25 

U bent tot ca. 12.00 uur welkom in de kerk om een 
palmtakje af te halen. 

Donderdag 1 april, Witte Donderdag 
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Feniks 
voorganger: Adri van Dijk en Guido Dieteren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Enda/Bolivia: NL11 RABO 0307 0604 38 

Goede Vrijdag: in de vieringen van Goede Vrijdag 
bestaat de mogelijkheid tot een bloemenhulde bij 
het kruis. Vanwege het beperkte aantal toegestane 
kerkgangers, is een bezoekje aan de kerk voor het 
brengen van een kruishulde ook mogelijk van 10.30 
tot 14.30 uur. 

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag 
15.00 uur: gezinsviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: Antoinette van Schaik  

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag 
19.30 uur: woord-en gebedsviering m.m.v. Arsis 
voorganger: Marian Bolscher  

Zaterdag 3 april, Stille Zaterdag 
21.00 uur : Paaswake in Wageningen, online te 

volgen via de zTB website. 

Zondag 4 april, Eerste Paasdag 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis 
voorganger: Adri van Dijk  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Willemshoeve: 

NL43 RABO 0107 7284 51 

U bent tot ca. 12.00 uur welkom in de kerk om een 
Paaskaarsje af te halen. 

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. U 
kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de 
viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar 
de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

Zondag 11 april, 2de zondag van Pasen  
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas: NL68 RABO 0157 6511 85 

Zondag 18 april, 3de zondag van Pasen  
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Melania: NL42 RABO 0387 0733 37 

Zondag 25 april, 4de zondag van Pasen 
10.00 uur: gezinsviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: Piet Muilwijk  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Roepingenzondag: 

NL64 ABNA 0810 4964 88 

Zondag 2 mei, 5de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis 
voorganger: Erik Rozeman  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede: 

NL54 ABNA 0432 3668 06 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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Zondag 9 mei, 6de zondag van Pasen  
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

koor 
voorganger: Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas: NL68 RABO 0157 6511 85 

Zondag 16 mei, 7de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

cantors 
voorganger: Gilles Ampt  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Cordaid: NL88 INGB 0000 0006 67 

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 hier-
voor ook 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. 

Paasattenties 
Witte donderdag 

Zoals iedere witte donderdag vragen we u om iets 
voor de paasattenties mee te nemen naar de kerk 
zoals paaseitjes, koekjes, bonbons, jam, mandarijnen 
ect, ect. De mandjes staan vanaf 21 maart 2021 tot 
en met 1 april voor u klaar in de kerk en torenzaal bij 
de parochiewacht die aanwezig is van 10.30-11.30 
uur. Op Goede-Vrijdag van half 10- 11.30 uur gaat de 
bezoekgroep van deze gaven paasbakjes maken die 

door de wijkcontactpersonen op de juiste adressen 
gebracht worden. De lijst met adressen wordt i.o.m. 
de pastoraatsgroep samengesteld. Op deze manier 
kunnen wij zowel aandacht als iets tastbaars 
bezorgen bij medeparochianen. 

Wij hopen dat u “ruim” geeft zodat we er leuke 
paasattenties van kunnen maken. 

Wijkcontactpersonen, pastoraatsgroep en 
bezoekgroep, namens deze: Marian Bolscher 

Mededelingen 
Verhuisd: 

− Mevrouw B .Angenent – Veldman, van 
Molenstraat 64 C, Bennekom naar Torckdael, 
Sallandhof 44, 6701JG Wageningen. 

− Fam. Schriek, van Wildekamp 44 naar 
Langhoven 21, Bennekom 

− Fam. de Voort, van Marienhoven 5 naar 
Hermelijnlaan 1, Wageningen Hoog 

− John Veraa, per 1 april 2021 van 
Heelsumseweg 3 naar Hofrustlaan 74, 6721TB 
Bennekom. 

Hongerdoek 2021 

 

Kijken naar kunst is vaak een ontdekkingstocht, die 
begint met beschrijven wat je ziet en pas daarna je 
beleving en associaties de vrije loop laten. Het 
hongerdoek van Lilian Moreno Sánchex, dat voorin 
de kerk hangt, bestaat uit een drieluik. Het eerste 
wat ik zie is over het geheel een lijnenspel in zwart 
en grijstinten tegen een gemêleerd grauwwitte 
achtergrond. Daaromheen een twaalftal goudgele 
vormen. Op het rechter paneel zie ik vijf vage grijze 
verticale strepen, die niet voorkomen op het 
midden- en linkerpaneel. Verder wordt het centrale 
lijnenspel omgeven door verschillende onbestemde 
zwartgrijze vlekken. 

Het lijnenspel vormt vooral op het middendeel een 
complexe wirwar tegen een gelige achtergrond. Die 
wirwar van lijnen is al begonnen op het 
rechterpaneel, dat verder bestaat uit enkele vage en 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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één krachtige lijn. Op het linker paneel wordt het 
lijnenspel gevormd door langere lijnen, die uitlopen 
of samenkomen in min of meer afgeronde vormen. 

Associaties kunnen alle kanten opgaan van een 
zwaaiend abstract, een verwrongen massa  tot een 
vreemd liggende voet. U kunt zelf vrij associëren wat 
u er allemaal in ziet en dat verbinden met beelden of 
ervaringen uit uw leven….. 

Gelukkig is er bij dit kunstwerk een uitgebreide 
toelichting. De afbeelding wordt gevormd door een 
röntgenfoto van een op meerdere plaatsen 
gebroken voet, die symbool staat voor geweld dat 
mensen wordt aangedaan. De kunstenares heeft de 
foto gekregen uit een kliniek waar gewonde 
demonstranten uit de hoofdstad van Chili worden 
behandeld. De mensen protesteren tegen de 
maatschappelijke onrechtvaardigheid in hun land. 
De kleuren bestaan uit wit, zwart en goud en 
verwijzen naar de middeleeuwse hongerdoeken die 
met beperkt kleurgebruik het lijden van Jezus 
verbeelden. 

De doeken bestaan uit beddenlakens afkomstig uit 
een ziekenhuis en een klooster in Beieren, waarmee 
de lijfelijke en geestelijke dimensie wordt aangeduid 
van de pijn en het genezingsproces. Op het Plein van 
de Waardigheid in Santiago de Chile verzamelde de 
kunstenares stof en aarde, waarmee zij de lakens 
bewerkte. Daarmee wordt het doek nauw 
verbonden met de plaats van protest tegen onrecht 
én het lijden ten gevolge van dat protest. 

De zwarte lijnen verwijzen naar de lijdensweg van 
Jezus en het lijden van mensen in de wereld, 
gebrokenheid en wanorde. De goudgele bloemen 
wijzen in alle misère op hoop en liefde van 
betrokkenheid en meeleven met wie lijden. Tevens 
kan het staan voor vertrouwen dat uiteindelijk het 
recht zal zegevieren. De zwarte lijnen verbeeldden 
niet alleen de verwarring en soms uitzichtloze positie 
van wie lijden… want ze lopen links uit op lichtheid, 
roepen iets op van dans en leven dat verder gaat – 
de gewonde mens zal overeind komen en hopelijk op 
een dag weer dansen…. 

De kunstenares heeft zich laten inspireren door een 
vers uit psalm 31: ‘U geeft mijn voeten de ruimte’. 
Deze psalm bezingt de mens die zich toevertrouwt 
aan God en alle pijn en verlatenheid, tegenslag en 
onrecht deelt met de Eeuwige, in de hoop gehoord 
te worden en recht te ontvangen. De hoop op 
verandering en recht begint met uitspreken wat 
verkeerd is, je daarop telkens ook gelovig bezinnen, 
maar ook de straat opgaan, je stem laten horen, 

solidair worden… De ondertitel van deze hongerdoek 
luidt: de kracht van verandering. 

Mag dit hongerdoek u en mij inspireren onze voeten 
te richten op de weg van vrede, de weg van je 
verbinden met wie lijden, de weg van heel wording 
van eigen gebrokenheid, de weg van solidariteit met 
Christus door – te midden van alles wat er gebeurt – 
op te gaan naar Pasen. Mogen al uw associaties bij 
het hongerdoek u daarin vergezellen en uw weg 
tekenen en kleuren. 

Ben Piepers 

In Memoriam Joke Boers 
Op 4 februari hebben we in onze kerk die haar zo 
dierbaar was afscheid genomen van Joke Boers, 
echtgenote van Pieter Boers, in de leeftijd van 69 
jaar. 

Joke is geboren en opgegroeid in Moordrecht bij 
Gouda, in een groot katholiek gezin met 9 kinderen. 
Haar vader overleed toen Joke 9 jaar was. Ondanks 
dat het gezin het niet breed had, groeide Joke op in 
een heel warm gezin waarin delen een groot goed 
was.  

Joke leerde Pieter kennen tijdens de dansles. Zoals 
Pieter memoreerde was dit het begin van een dans 
die altijd zou blijven duren. Ze besloten al jong te 
trouwen want de woning kwam vrij boven de winkel 
in Krimpen a/d IJssel die tot hun pensioen hun leven 
zou bepalen. Het was een spannende stap die Joke 
en Pieter wilden zetten want Pieter was wel gedoopt 
maar niet katholiek. Wat zou de pastoor daarvan 
vinden? Gelukkig was de pastoor modern en 
ruimdenkend en gaf het jonge stel de ruimte en 
vrijheid om zelf hun weg te gaan in het geloof. Iets 
wat Joke en Pieter van harte hebben gedaan. 

Joke en Pieter maakten lange dagen in hun winkel 
maar ze maakten genoeg ruimte voor een fijn 
gezinsleven. Dochters Tanja en Angela bewaren hele 
goede herinneringen aan hun jeugd waar hun 
moeder Joke er altijd voor hen was, ook als steun en 
toeverlaat. Tanja en Angela kregen volop de ruimte 
om hun eigen weg te gaan zoals voor studie naar het 
buitenland. 

Joke was heel zorgzaam en liefdevol en enorm 
gericht op andere mensen. Ze was praktisch en keek 
vooruit. Ze was een enorme steun voor Pieter, niet 
alleen tijdens hun lange werkzame leven met de 
winkel, maar ook na hun pensionering. Hoe goed en 
warm de band met de vele klanten in Krimpen ook 
was, het maakte dat Joke en Pieter besloten ergens 
anders te willen gaan wonen. Het huis in Bennekom 
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was een schot in de roos en dicht bij dochter Tanja 
die inmiddels in Ede woonde.  

Ook in Bennekom bouwde Joke weer vele warme 
contacten op, net als Pieter, zowel in hun 
woonomgeving van de Ooievaarsbek als in onze 
kerk. Joke en Pieter waren een heel hecht koppel, al 
die tijd in Krimpen maar ook in Bennekom. Samen 
zongen ze in 3 koren, maar Joke ging ook altijd al 
vroeg mee naar de kerk als Pieter koster was. Joke 
stak vast de kaarsjes aan of deelde liturgieboekjes uit 
aan de binnenkomende kerkgangers.  

Een jaar geleden werd Joke oma van kleinzoon 
Berend. Ze vond dat geweldig. Omdat direct daarna 
de pandemie uitbrak, heeft ze Berendje veel minder 
kunnen vasthouden dan ze wilde. Niet lang daarna 
werd bij Joke de ziekte geconstateerd die niet meer 
over zou gaan. Joke droeg haar lot moedig en zonder 
onvertogen woord. Het betekende een tijd van heel 
voorzichtig zijn in contacten met anderen maar de 
warmte was er niet minder om. Ook toen Joke thuis 
in de huiskamer een bed had staan was ze in voor 
vele contacten door het raam. Tot het laatst wilde ze 
haar gezin tot steun zijn en thuis bezoek ontvangen. 
Met Pieter heeft ze thuis nog hun gouden bruiloft 
kunnen vieren en daar was ze oprecht dankbaar 
voor. 

Joke vond veel kracht in haar geloof en is thuis vredig 
heengegaan in de vroege ochtend van 27 januari 
2021.  

Op de rouwkaart staat een prachtige orchidee die 
Joke zo dierbaar was, met de tekst er boven: “De 
mooiste bloemen worden als eerste geplukt.” Met 
vele bloemen en vele mensen in de kerk en via de 
livestream hebben wij Joke begeleid naar haar 
laatste rustplaats. Moge Joke zich gedragen weten in 
de eeuwige liefde van God en mogen wij vele 
liefdevolle herinneringen aan Joke in ons dragen. 

Stiltevieringen in de Stille week 2021 
– dit jaar online 

Bijna zes weken voor Pasen, vanaf Aswoensdag, 
begint de 40 dagentijd. Van oudsher is dit een tijd 
van inkeer en bezinning. De laatste week van deze 
periode, vanaf Palmzondag, is de Stille of de Goede 
Week. In veel kerken vinden gedurende deze week 
bijeenkomsten plaats waarin wordt stilgestaan bij 
het lijden en sterven van Jezus en kan worden 
toegeleefd naar de viering van Goede Vrijdag en het 
Paasfeest. 

De voorbereidingsgroep Stiltevieringen van de Raad 
van Kerken Bennekom organiseert in deze week 
gewoonlijk drie Stiltevieringen in de Oude of Sint 

Alexanderkerk met een korte liturgie van zang en 
muziek, woorden uit de bijbel, stilte en gebed. Deze 
vieringen gingen in het vorige jaar echter helaas niet 
door als gevolg van de eerste lockdown. Ook dit jaar 
is het vanwege corona-preventie niet gewenst om 
fysiek bij elkaar te komen. Toch wil de voor-
bereidingsgroep de traditie dit jaar wel graag weer 
voortzetten omdat juist in deze tijd momenten van 
bezinning zo belangrijk kunnen zijn. 

De stiltevieringen zullen dit keer daarom online 
vanuit de Brinkstraatkerk plaatsvinden op drie 
avonden te weten maandag 29, dinsdag 30 en 
woensdag 31 maart. Aanvang om 19.30 uur en duur 
30-40 minuten. 

Deelnemen kan via de website 
kerkdienstgemist.nl/stations/251/events of via 
www.kerkdienstgemist.nl (op ‘Bennekom’ zoeken en 
bij Gereformeerde Kerk de juiste datum aanklikken). 
De liturgie is te vinden op de website van de Raad 
van Kerken Bennekom (rvkbennekom.com). 

Naast de leden van de voorbereidingsgroep werken 
aan deze dienst mee Tineke Roseboom, zang, Marja 
Hulsbergen, fluit en Gert Winkelhorst, orgel. 

In deze voor vele mensen moeilijke tijd ‘met leven op 
afstand’, hopen we samen iets van verbondenheid te 
kunnen ervaren en zo met elkaar toe te leven naar 
het Paasfeest. 
Clasien Lever-de Vries (Raad van Kerken 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. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/events
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://rvkbennekom.com/
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Collecte Eenheidszondag 

 
Tree of Life for Refugees 

Steun zwangere vluchtelingen 

NL 15 BUNQ 2040 9416 81 

Zondag 17 januari jl. vierden we met de vier 
geloofsgemeenschappen van de Raad van Kerken 
Bennekom de Eenheidszondag. De onlinedienst 
vanuit de Brinkstraatkerk is blijkbaar door velen 
bekeken. De collecte heeft in ieder geval een 
prachtig bedrag opgebracht! 

De leden van de Rooms-Katholieke geloofs-
gemeenschap, de Vrijzinnigen Bennekom, de 
Hervormde Gemeente Wijk Oost en de 
Gereformeerde Kerk hebben in totaal € 2.138 
overgemaakt naar de Stichting Tree of Life for 
Refugees. Als Raad van Kerken Bennekom zijn we 
daar heel blij mee. Hartelijk dank! 

Dankbaarheid spreekt zeker ook uit de woorden van 
Carina Voordenhout, de oprichtster van Tree of Life. 
Ze schrijft ons: "Namens Tree of Life for Refugees wil 
ik u allen, vanuit het diepst van mijn hart, bedanken 
voor uw overweldigende steun! De families zijn hier 
erg mee geholpen en zijn u ook erg dankbaar!" 

Ook Nicole Bischoff wil graag blijk geven van haar 
dank voor uw reactie op haar filmpje in de dienst op 
Eenheidszondag, waarin ze de collecte toelichtte: "Ik 
wil op deze wijze mijn dank uitspreken voor uw gift 
voor Tree of Life. Het laat zien dat u allen het leed van 
de mensen op de vlucht ter harte neemt en een 
bijdrage wilt leveren om het te verminderen. Ik voel 
me gedragen door uw steun." 

Namens de Raad van Kerken Bennekom, 
Nico Vos 

Van Aswoensdag naar Pasen, een nieuw 
begin 
De eerste week van maart voelt lenteachtig aan. In 
de bezinningstuin achter de kerk komen de eerste 
bolletjes, die afgelopen najaar zijn geplant, in bloei. 
Het begin is er! Hoe zal de bezinningstuin er in volle 
bloei uitzien? 

 

In onze kerk ontwaakt een dagpauwoog uit haar 
winterslaap; er blijken er zelfs 4 te zijn die de kerk als 
veilige plek hebben uitgezocht. Maar ook de kerk zelf 
ontwaakt uit haar ‘winterslaap’. Op Aswoensdag 
mogen mensen een kaart met gewijde as komen 
halen, om elkaar als huisgenoten een askruisje te 
geven. De hongerdoek krijgt weer een plaats in de 
kerk. En na twee maanden van online-vieringen 
mogen  er op 7 maart eindelijk weer mensen naar de 
viering komen! Al zijn het er nog maar 30 en volgen 
velen de vieringen nog via het computerscherm: we 
gaan samen op weg naar Pasen! Een nieuw begin. 

Zomer ligt in onze handen, 
nieuwe schepping in ons hart. 
Trouw en vriendschap houdt ons gaande 
God die ons verwacht. 

Mensen die zich laten raken 
door wat echt is en wat goed, 
groeien, door Gods Geest gedragen, 
vrijheid tegemoet. 

(uit het slotlied van de viering op 7 maart) 

 
 
 
 

https://www.treeoflifeforrefugees.com/
https://www.treeoflifeforrefugees.com/
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 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste dames, 
Wij zijn als bestuur weer alles aan het regelen voor 
het nieuwe seizoen. Wij proberen zoveel mogelijk 
van de lezingen die dit jaar niet door konden gaan, 
volgend jaar weer opnieuw aan te bieden. Het gaat 
ons helaas niet lukken met de lezing over de Trans 
Siberië Express. De heer Driessen heeft aangegeven 
te stoppen. Wat voor ons heel jammer is. Gelukkig 
hebben wij een lezing over een ander onderwerp 
gevonden. Het bestuur hoopt U toch weer een mooi 
en sfeervol seizoen te kunnen aanbieden. 
Verrassing 
Intussen heeft u allemaal een lekker ruikend 
lavendel zeepje in een mooie verpakking van ons 
ontvangen. Vele handen maken licht werk en wij als 
bestuur hebben er enorm van genoten om dit voor u 
klaar te maken. We waanden ons bijna in een 
lavendelveld. 
Kledinginzameling voor Mensen in Nood 10 april 
We brengen graag de jaarlijkse kledingactie even 
onder de aandacht. De stichting Mensen in Nood 
(Sams kledingactie) houdt namelijk zaterdagmorgen 
10 april 2021 van 9.00 tot 11.00 uur weer een 
kledinginzameling in Bennekom. Deze 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 zij 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 

Graag uw kleding 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. 
Wel en Wee 
We horen af en toe berichtjes van zieke KVG-leden, 
een opname, korte of langere ziekteperiode. Maar 
we weten natuurlijk niet alles. Mochten jullie iemand 
kennen uit onze groep die even een extra steuntje in 
de rug nodig heeft dan horen we het graag. Ook al 
valt er in deze periode weinig groots te vieren, we 
proberen aandacht te geven aan onze jarigen en 
jubilarissen. Wij, als bestuur, zijn erg blij met jullie 
lieve reacties. 
Een lieve groet voor iedereen. 

Inge Wijngaard 
 

Groeten van ENDA uit Bolivia 
Ook Bolivia heeft met een tweede coronagolf te 
maken gehad. Patricia de directrice, het ENDA 
equipe en de (tiener)meisjes hebben hierdoor een 
moeilijke tijd achter de rug, beide Casas in El Alto zijn 
namelijk in lockdown geweest. Alle (tiener)meisjes 
uit beide Casas werden ziek, evenals de instructrices 
en het personeel. 1 instructrice en 3 meisjes hadden 
ernstige symptomen, maar gelukkig waren de 
meeste meisjes asymptomatisch of hadden milde 
klachten. In deze moeilijke tijd lagen de ziekenhuizen 
vol met coronapatiënten. Patricia was daarom blij 
met de poliklinieken in beide Casas, die in 2018 
vanuit onze geloofsgemeenschap in Bennekom zijn 
gefinancierd. In elke Casa werd een kamer 
opgeknapt en uitgerust met o.a. een brancard, 
medische instrumenten en medicijnen. De 
vrouwelijke arts, die parttime in deze poliklinieken 
werkte, kon elke dag de (tiener)meisjes onderzoeken 
en volgen. De poliklinieken kwamen nu dus heel 
goed van pas. 

Sinds een maand zijn de activiteiten weer voorzichtig 
opgestart. 

Patricia hoopt dat de vrienden van de MOV en 
parochie Bennekom gezond zijn en blijven. 

Margot Rewinkel 
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Lopend vuur voor een humaan 
vluchtelingenbeleid 

 

Op 9 en 10 maart waren parochianen van onze kerk 
in het kader van diaconaal werk actief bij het Lopend 

Vuur, een actie om aandacht voor humaan 
vluchtelingenbeleid in deze verkiezingstijd. Dit 
Lopend Vuur was onderdeel van een landelijk 
programma van opeenvolgende wakes en tochten in 
heel Nederland van 1-17 maart, eindigend in Den 
Haag. Op 9 maart werd de wake gehouden in 
Bennekom nabij onze kerk. In de wake werd door 
Nicole Bischoff stilgestaan bij de mensonterende 
omstandigheden waarin wij als Europa veel 
vluchtelingen in Zuid Europa laten verkeren. Er werd 
een verhaal verteld uit het kamp Moria door een arts 
van Artsen zonder Grenzen. Er werd een mooi lied 
gezongen met “…als ik dan wil schuilen. Mag ik dan 
bij jou?” Afgesloten werd met een stille rondtocht 
om de tenten die er opgezet waren. De volgende dag 
brachten Laurens Beerepoot, Adrie Scholten en Hans 
Wilmink het vuur hardlopend van Bennekom naar 
Amersfoort, waar de volgende wake plaatsvond. Ook 
hier waren parochianen aanwezig, zo wees Marialda 
Kuin de hardlopers de weg op het laatste stukje. 
 
 

 

 _________ WERKGROEPEN AAN HET WOORD _____________  

Rijdienst 
Al vele jaren is er in de Bennekomse kerk een 
rijdienst. Deze rijdienst zorgt voor vervoer en 
begeleiding van parochianen, die niet zelfstandig 
naar de MVR-kerk kunnen komen of zonder 
begeleiding niet goed aan de viering en het 
koffiedrinken kunnen deelnemen. Wij zijn op dit 
moment met een 11-tal vrijwilligers. We halen de 
parochiaan zo nodig thuis op, begeleiden in de kerk 
en gaan daarna meestal nog samen koffie drinken in 
het zaaltje. Daarna brengen we de parochiaan zelf 
naar huis of begeleiden we deze naar het aangepaste 
(rolstoel)vervoer. Jarenlang heeft een drietal 
vrijwilligers zelfs hun parochiaan na de kerkdienst 
mee naar het eigen huis genomen, met haar 
geluncht en daarna teruggebracht naar haar woning. 

Het vervoer en de begeleiding wordt, dat mag ik wel 
zeggen, ten zeerste gewaardeerd door iedereen die 
vast dan wel incidenteel een beroep op de rijdienst 
heeft gedaan. We streven ernaar om in te spelen op 
de wensen van de parochiaan. Ik maak een 
halfjaarlijks schema voor het wekelijkse of twee-
wekelijkse kerkbezoek. Altijd een flinke puzzel, 
rekening houdend met de wensen en mogelijkheden 
van de vrijwilligers én met de liturgische 

hoogtijdagen. Als iemand onverhoopt niet kan, 
wordt er onderling geruild. 

Althans, zo was het tot maart 2020. Door de 
covidmaatregelen en de geldende protocollen 
konden en mochten we niet in de kerk begeleiden. 
Daarnaast mochten of wilden enkele parochianen, 
die normaliter opgehaald en begeleid worden, niet 
naar de vieringen komen. 

Zo snel als de situatie het toelaat, zullen we de 
rijdienst weer hervatten en onze begeleiding weer 
aanbieden. Zijn er parochianen die graag van de 
rijdienst gebruik willen maken om dat ze zelf niet 
meer in staat zijn om op zondag naar de Bennekomse 
kerk te komen, dan hoor ik dat graag. Wij zullen 
proberen in overleg passend vervoer/begeleiding 
aan te bieden. De groep van 11 is niet al te groot en 
bovendien veelal ook niet meer van de jongste 
generatie. Aanvulling met nieuwe vrijwilligers is 
welkom én noodzakelijk, zeker als er meer verzoeken 
gaan komen. Dus meldt u bij mij (zie oproep in elke 
aflevering van het MVR-parochieblad). Aarzel niet, 
het kost niet veel tijd en maakt medeparochianen blij 
en gelukkig. 

Ad Meijs, coördinator rijdienst 
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Het Senioren Pastoraat 
Door Hans Wilmink ben ik gevraagd om een stukje  te 
schrijven over het Senioren Pastoraat en daaraan 
geef ik graag gehoor. 
Het Senioren Pastoraat is een van de groepen, die 
onze geloofsgemeenschap rijk is. Het is een snel 
groeiende groep. In 2008 is het Senioren Pastoraat 
van start gegaan in onze geloofsgemeenschap, voor 
geloofsgenoten van 80 jaar en ouder. Dit jaar alweer 
13 jaar geleden! Met de volgende personen is het 
toen opgestart: Marian Bolscher, de initiatief-
neemster en nog steeds de ‘trekster’, Anneke 
Meijering, Brigitte Kaptein, Ruud van der Linden en 
Marianne Thie. Voordat we van start zijn gegaan, 
hebben we eerst een informatiebijeenkomst 
bijgewoond in Arnhem, om zo ideeën op te doen, 
hoe wij het in onze geloofsgemeenschap vorm 
konden gaan geven. 
We waren het er met elkaar al snel over eens, dat het 
een gezellig, informeel samenzijn moest gaan 
worden op een ochtend of middag waar het ELKAAR 
ONTMOETEN centraal staat, omlijst met een 
aansprekend programma. We hebben voor de 
ochtend gekozen én deze bijeenkomsten twee keer 
in het jaar te organiseren. Een ochtend in het 
voorjaar en een ochtend in het najaar. Het 
organiserend team – nu bestaande uit: Marian 
Bolscher, Leny Schlepers, Mieke de Heij, Gerda de 
Vocht en Marianne Thie – prikt de datum, een 
onderwerp wordt gekozen en de beoogde spreker 
wordt benaderd. De uitnodiging wordt opgesteld, 
geprint en uiteindelijk rondgebracht door de 
wijkcontactpersonen. Het lunchteam wordt op de 
hoogte gebracht, bestaande uit: Ria Roelofs, 
Marianne van Oostrum en Marian Hulsbosch (en 
eerder door Guus Mosch, Agnes Gieling en Gerda 
Rijsemus). De aanmeldingen stromen binnen. Na 
sluiting van de aanmeldingsdatum worden de 
inkopen gedaan en de soep gemaakt. Dit laatste 
meestal bij toerbeurt – door een van het organi-
serend team (en dat is gauw zo’n 7 liter soep!). 
Chauffeurs (Hans Schlepers, Jean Thie en voorheen 
George Kaptein) worden ingelicht. De avond van 
tevoren zetten we al zoveel mogelijk klaar.  
En dan de ochtend zelf. Op zo’n ochtend beginnen 
we al vroeg met de rest van de voorbereidingen 
waaronder koffie en thee zetten, parochiezaal lunch 
klaar maken, etc. Om 10 u staan we klaar voor het 
inloop halfuurtje. Aangemelden die hebben 
aangegeven dat zij graag opgehaald willen worden, 
worden door auto met chauffeur opgehaald. Bij 
binnenkomst wordt een ieder begroet en voorzien 
van een dampend kopje koffie of thee met iets 
lekkers erbij én een naamsticker. Als iedereen is 

gearriveerd en een plekje heeft gevonden, gaat het 
ochtendprogramma van start, halverwege herhalen 
we in een korte pauze nog eens het koffie/thee 
moment. Als het ochtendprogramma rond 12 uur 
eindigt, begeven we ons naar de Parochiezaal alwaar 
het onmisbare lunchteam de tafels gezellig en met 
zorg heeft gedekt, ontelbare boterhammen heeft 
gesmeerd en belegd (voor gauw zo’n ruim 40 
personen) en waar de geur van verse groetensoep je 
tegemoet komt. Een ieder neemt plaats en er wordt 
gezamenlijk – nog even napratend – van de lunch 
genoten. Zo rond 13 uur is de lunch ten einde en gaat 
ieder weer zijns of haars weegs en/of wordt weer 
thuis gebracht door de chauffeur. En begint het 
opruimen. Maar meestal zijn we in een anderhalf uur 
klaar, vele handen maken licht werk, ook de 
vaatwassers thuis worden hierbij ingezet. 
In al die jaren zijn er al heel wat onderwerpen aan de 
orde geweest, het is een sport maar soms ook een 
uitdaging om weer een nieuw, pakkend onderwerp 
en spreker te vinden, maar op de een of andere 
manier lukte dat steeds in deze afgelopen jaren. 
Onderwerpen die o.a. aan de orde zijn geweest zijn 
bv. de Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, 
de verbouwing van ons liturgisch centrum, 
Kerkgebouwen in Bennekom, het verhaal achter het 
meegebrachte kleinood, 100 jaar Jan Toorop statiën 
van de Bernulphuskerk te Oosterbeek. Dit is slechts 
een kleine greep van de onderwerpen die aan bod 
zijn gekomen in die 13 jaar. 
Het is ontzettend leuk om te organiseren en uit te 
voeren en het wordt zeer gewaardeerd. Er zijn in die 
jaren tijdens deze bijeenkomsten veel nieuwe en 
weer hervonden contacten ontstaan tussen de 80-
jarigen en ouder onderling, ontzettend leuk en 
waardevol. Naast dat het een intensieve ochtend is 
krijg je er veel energie van terug. Maar we zouden 
het niet kunnen doen zonder al die bereidwillige, 
vrijwillige handen die hiervoor al genoemd zijn en dit 
allemaal mede mogelijk maken.  
Toen we in 2008 van start gingen paste iedereen nog 
in de Torenzaal voor het ochtendprogramma, maar 
op een gegeven moment moesten we uitwijken naar 
de kerkruimte, de groep werd te groot om het nog 
verantwoord in de Torenzaal te kunnen laten 
plaatsvinden.  
Helaas hebben we vorig jaar geen Senioren 
Pastoraat ochtend kunnen houden, het Corona virus 
gooide roet in het eten, en dat zal zeker ook nog voor 
dit voorjaar gelden. Het wordt gemist, maar dat geldt 
voor heel veel activiteiten binnen onze geloofs-
gemeenschap. 
Bij de pakken neerzitten, daar doen wij niet aan. Het 
Senioren Pastoraat heeft op een andere manier toch 
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op een tweetal momenten in het jaar 2020 aandacht 
laten uitgaan naar de geloofsgenoten van 80 jaar en 
ouder, die in deze bizarre tijd toch al zoveel moeten 
missen. Dit in de vorm van een bemoedigende brief 
met gedicht in het voorjaar van 2020 en een 
persoonlijk bezorgde brief vergezeld van een 
peperkoek in het najaar. 
Wij staan te trappelen – en hopen toch nog dit jaar – 
om de draad weer op te kunnen pakken voor het 

organiseren van een fysieke bijeenkomst. Maar tot 
die tijd zich weer aandient, zullen we nog wel even 
geduld moeten uitoefenen. Dit alles weerhoudt ons 
er niet van om alvast plannen te maken. Op naar 
betere tijden waarin we elkaar weer fysiek kunnen 
ONTMOETEN en begroeten! 

Marianne Thie 
 

 
 

 _______________________ ESTAFETTE ______________ 

MVR-estafette: Henny de Nijs-Faulhaber 
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: Henny de Nijs-Faulhaber 

Leeftijd: 56 

Geboren te: Oss (Noord Brabant) 

Verliefd, verloofd, getrouwd. In 1990 getrouwd met 
Hans op de warmste dag van augustus. In 1997 is 
onze dochter Linde geboren. 

Hobby’s: Mijn hobby’s variëren van muziek 
luisteren, zingen bij Arsis, foto’s maken, koffie 
drinken (en daar foto’s van maken), detective-series 
kijken, lekkere gerechten maken à la Henny… 

Opleiding: Secretaresse / Management Assistent 
opleiding, daarna opleidingen voor websites bouwen 
en onderhouden. 

Huidige beroep: Websites bouwen en deze 
onderhouden op technisch gebied alsook inhoudelijk 
met het plaatsen van teksten, foto’s, etc. Daarnaast 
bied ik ook management ondersteuning aan 
ondernemers. Dit alles als eigenaar van Nice 
Business Support. (Mijn advertentie gezien in dit 
parochieblad?) 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Ja, ik ervaar de MVR gemeen-
schap als een fijne, warme, gezellige, meelevende 
groep mensen die heel duidelijk hetzelfde nastreven. 
Er zijn voor je naaste! Dit gebeurt op diverse 
manieren en dat maakt het juist zo mooi. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Nou…., dit is een vraag die ik lastig vind om 
te antwoorden. In mijn kindertijd en jeugd in Oss en 
Heesch ging ik regelmatig naar de kerk met mijn 
ouders. Dat hoorde gewoon zo, dat deed ik dan ook 
braaf. Ik had altijd visuele voorstellingen bij de 
“verhalen” in de kerk. Deze vertelde ik thuis, wat 
mijn ouders altijd leuk vonden. Wat later wilde ik niet 
meer naar de traditionele zondagse vieringen, die 
vond ik saai en daarom ging ik bij het jongerenkoor 
Heesch-Geffen. Tenslotte: “Als je kerkliedjes zingt, 
bid je ook tot God”. Geen idee of dit mijn eigen tekst 
was, maar inmiddels pas ik het weer toe met het 

zingen bij Arsis      . En ik geniet daar enorm van. Ik 
merk dat sommige liedjes van Arsis mij zelfs diep 
kunnen raken. Maar om op de vraag terug te komen: 
de traditionele kerkse aanpak hoeft voor mij niet. Ik 
respecteer het dat sommigen juist daar voor kiezen. 
De (katholieke) kerkse aanpak van de MVR 
gemeenschap staat mij wel aan. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Doordat we in Bennekom kwamen 
wonen nam Marian Bolscher af en toe contact met 
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me op. Die gesprekken waren altijd fijn en naarmate 
Marian meer wist wat ik zoal voor mijn werk deed, 
kwam de vraag of ik iets voor de MVR kon 
betekenen. Er was namelijk een nieuwe webmaster 
nodig voor de website... En zo ging er een balletje 
rollen, werd ik een paar maanden later de nieuwe 
webmaster, had de MVR een nieuwe website, ging ik 
voor het eerst naar de parochiedag en werd ik daar 
enthousiast gemaakt om als sopraan te gaan zingen 
bij Arsis.  
Enkele jaren later ging ik een keertje naar een lezing 
bij het KVG Bennekom en tja, die lieve dames palmen 
je meteen in. Dus lid geworden en ja… weer jaren 
later heeft het KVG Bennekom een eigen website en 
een paar jongeren, waaronder ik dus, in het bestuur. 
En, alsof dit alles nog niet genoeg is, tref je mij ook 
aan binnen de PR-groep, vooral wegens mijn 
webmaster-werk. 
Maar waarom doe ik dit voor de MVR gemeenschap? 
Eerlijk gezegd aarzelde ik eerst wel of ik 
vrijwilligerswerk voor een kerk wilde gaan doen. 
Maar aangezien het me een mooie ervaring 
opleverde heb ik het toch gedaan. Geen moment 
spijt van gehad en nog steeds niet. Het voelt 
ontspannen en fijn om met velen van de MVR 
gemeenschap contact te hebben, samen te werken 
met diverse werkgroepen en te zingen in het koor 
Arsis. En ja hoor… stiekem vind ik het wel mooi om 
weer meer te horen, te lezen en te leren over het 
leven van Jezus. Binnen onze MVR leer ik dan vooral 

dat ieder zijn eigen zienswijze heeft en dat deze door 
iedereen gerespecteerd wordt. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Ik denk dat er behoefte is aan nieuwe, 
verse vrijwilligers binnen diverse werkgroepen. Ik 
doe bij deze ook graag een oproep aan iedereen die 
iets zou willen doen binnen de MVR gemeenschap. 
Laat je horen! Ook al is er iemand momenteel heel 
goed bezig met een bepaalde vrijwilligersklus, het is 
altijd leuker om het met meerderen te doen. Af en 
toe kunnen overleggen met anderen is soms heel 
welkom.  

Mooie MVR-herinnering: De kennismakingsbijeen-
komst voor nieuwe parochianen met Ben Piepers…. 
Een super geslaagde en mooie avond om te ervaren 
dat het behoren tot een geloofsgemeenschap niet 
alleen kerkelijke “dingen” en bidden inhoudt. Vooral 
ook het vormen van een groep mensen die er voor 
en met elkaar is om zo te werken aan een betere 
wereld te beginnen bij jezelf en je naasten.  

Verder actief met: Onze lieve Flatcoated Retriever 
Kane, fotografie, sporten, …. ik zou zeggen: kom 

koffie met me drinken       en ik vertel je nog meer. 

Stokje gaat door naar: Marian Bolscher 

Want: Zij is voor mij de persoon geweest die me 
binnen de MVR bracht. Dat waardeer ik zeer en 
daarom geef ik het estafettestokje aan haar. 
 

 

 _____________ VERDIEPING EN INSPIRATIE ________________  

Ignis webmagazine 

Ignis is een webmagazine over geloof, spiritualiteit 
en samenleving van de Nederlandse en Vlaamse 
jezuïeten (www.igniswebmagazine.nl). Vanuit de 
eeuwenoude ignatiaanse spiritualiteit kijkt Ignis naar 
het christelijk geloof en de wereld om ons heen. 

Het gratis webmagazine informeert en reikt drie keer 
per week verdieping aan in meditaties, columns, 
essays, recensies en interviews. Zo hoopt de redactie 
te inspireren. Bijvoorbeeld om je leven als gelovige 
te verrijken en je aandachtiger te maken voor de 
samenleving waarin je leeft. Daarin is spiritualiteit 
een sleutelwoord. Een spiritualiteit die raakt aan 
essentiële thema’s van elke dag. Niet zweverig, maar 
nuchter. Wars van de waan van de dag wil Ignis 
blijvende woorden van wijsheid aanreiken. 

Wat betekent ‘Ignis’? 

Ignis is Latijn voor ‘vuur’. Het woord komt in de buurt 
van ‘Ignatius’, de stichter van de jezuïeten. Het 
Engelse woord ‘ignition’ is ook een associatie: 
ontsteking. We denken aan Jezus’ woord: ‘Ik ben 
gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat 
zou ik graag willen dat het al brandde!’ Het is het 
streven van jezuïeten om het geloofsvuur te 
ontsteken met de middelen die hen ter beschikking 
staan, in dit geval het internet. Ignatius, soms wat 
heetgebakerd, zou het toegejuicht hebben. 

Meer informatie vind je op: www.igniswebmagazine 
.nl. Daar kun je je inschrijven voor de tweewekelijkse 
nieuwsbrief. 
 

 

http://www.igniswebmagazine.nl/
http://www.igniswebmagazine.nl/
http://www.igniswebmagazine.nl/
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 ________________________ FORUM ________________________  

Marcus 11,1-11 – De andere logica van 
Jezus 
In het afgelopen jaar 2020, dat door de pandemie zo 
anders liep dan we hadden verwacht, waren er veel 
dingen die niet door konden gaan. Dat had ook z'n 
voordelen, want het gaf tijd voor andere bezigheden. 
Zo heb ik samen met mijn collega Cristina Macció van 
het Centro Bíblico Ecuménico geprofiteerd om een 
boekje samen te stellen van 33 bijeenkomsten rond 
teksten uit het evangelie van Marcus. Dat boek is 
eind september uitgekomen, ruim op tijd voor het 
begin van de Advent. Met de Advent is het nieuwe 
liturgische jaar B begonnen, waarin we in de 
zondagse vieringen het evangelie van Marcus lezen. 
Dat kan nu mooi van pas komen. 

Het evangelie van Marcus is kort, een beetje sober, 
maar erg krachtig. In dit jaar 2021 leg ik u hieruit 
graag weer enkele teksten voor. Ik zal ze zo kiezen 
dat ze passen bij een van de zondagen waarop de 
aflevering van het Nieuwsblad betrekking heeft. 

De eerste tekst is die van Palmzondag, over de 
intocht van Jezus in Jeruzalem. Toen Marcus dit 
schreef, had er net een andere intocht plaats-
gevonden, waar iedereen het nog over had: de 
triomfantelijke intocht van het Romeinse leger in 
Rome in het jaar 70. Het had de oorlog gewonnen 
van de Joden, Jeruzalem was platgebrand, de grote 
tempel was vernietigd. Alle schatten die 
buitgemaakt waren, werden in triomf Rome binnen 
gevoerd, het moet een geweldig spektakel geweest 
zijn, in het hele Romeinse Rijk hoorde erover. 

Toen Marcus kort daarna zijn evangelie schreef moet 
hij in gedachten deze triomftocht vergeleken hebben 
met de intocht van Jezus in Jeruzalem tientallen 
jaren eerder. Hij begreep dat de verschillen tussen 
de ene en de andere intocht veel zeiden over wat 
Jezus had willen zeggen met zijn leven. Marcus 

besloot daarom om heel precies dat verhaal over die 
intocht op een ezeltje te vertellen. 

Samen met een groep arme pelgrims uit Galilea was 
Jezus bij Jeruzalem aangekomen. Het was in de 
dagen voor Pasen, het feest waarop het volk zijn 
bevrijding uit de slavernij van Egypte herdacht. 
Eerder had Jezus laten zien dat die bevrijding meer 
kon zijn dan alleen iets symbolisch: arme en 
buitengesloten mensen gingen dankzij hem weer op 
eigen benen staan. Dat wisten die pelgrims en ze 
zagen Jezus als hun leider en lieten hem voorop gaan 
toen ze bij de heilige stad kwamen. 

Bij deze geïmproviseerde binnenkomst in Jeruzalem 
koos Jezus ervoor om op een ezel te gaan zitten. 
Daarmee verwees hij naar de bescheiden en 
vredelievende vorst en leider uit het boek van de 
profeet Zacharia (Zach. 9,9). Zo wilde Jezus wel leider 
zijn. “Hosanna!” riep iedereen, dat betekent: 'Help 
ons!'. Help ons zoals je onderweg verschillenden van 
ons geholpen hebt om weer overeind te komen uit 
hun vastgelopen levens. Help ons om dat plan van 
God met ons, zijn volk, levend te houden. 

Zo was de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem. Het 
had iets van een triomf, maar alleen voor wie in staat 
waren dat te zien. Jezus zelf was helemaal niet uit op 
een triomf, maar dat van die ezel bespotte wel op 
een bepaalde manier de paarden en wagens van de 
machtigen. 

Nauwelijks een week later was Jezus dood. Zijn einde 
leek wel heel duidelijk te wijzen op een mislukking 
van zijn levensproject en leiderschap. Maar voor wie 
in staat waren dat anders te zien, voor wie in hem 
geloofden, die ontdekten dat alles wat bij en met 
hem gebeurd was niet verloren was gegaan. Hij op 
dat ezeltje ging hen nog altijd voor op een weg die 
werkelijk tot leven leidt. 

Marc van der Post 

 
 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pinksteren) tot zondag 2 mei; voor TitusBreed tot  
maandag26 april; 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 
 

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, Hofrustlaan 74, 6721TB 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 Bril 2000 

Liesbeth ter Elst: Aandacht voor ieder Smit & Moormann, notariaat 

Kardoen Bennekom Bouwbedrijf Van Grootheest 

Barneveld Schuurman Makelaars Albert Heijn Bennekom 

DA-drogist Jonker Bennekom Wijnhuis Bennekom 

Van den Top rijopleidingen Roelofs - Technisch Maatwerk 

De bloemenmand 2Wielercentrum Bennekom 

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding Herinneringshuys 't Hoge Heem 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop Van Wonderen - shoes and stuff 

Kapsalon Everline Kapsalon Marage 

Henri’s Stekje Geels woonwarenhuis 

Hartman tweewielers 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 

lunchroom "de Beken" Renkum Nice Business Support – Henny de Nijs 

 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
http://www.aandachtvoorieder.nl/Liesbeth.aspx
2021%20link%20-%20adverteerders.docx
http://www.kardoen.nl/
http://grootheest.nl/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://www.openingstijden.nl/DA-Drogist/Bennekom/Dorpsstraat-29/
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.toples.nl/
http://www.roelofsede.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
https://www.2wielercentrumbennekom.nl/
http://www.dierenwinkel-in.nl/bennekom/engelsen-dierenspeciaalzaak-den
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.everlinecareforhair.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.bloemenwinkels.nl/gelderland/bennekom/henri-s-stekje/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.hartmantweewielers.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.zupermar.com/NL/Bennekom/100248504787781/Goudreinet-Bennekom
https://debeken.com/
https://www.nicebusiness.nl/support/wie-zijn-wij/

