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Beste medeparochianen,
Als u dit leest, is – na een frisse lente – de zomer begonnen. Wordt het een vierde hete zomer op rij? Dan is
het in ieder geval niet te koud om elkaar 's zondags na de viering weer buiten te ontmoeten onder het
genot van een kopje koffie of thee. Dat hebben we lang moeten missen! Of er afgelopen maanden
medeparochianen zijn overleden door corona, weet ik niet. Aan alle medeparochianen die afgelopen
maanden overleden zijn, al of niet aan corona, denk ik nu even. Op uitnodiging heb ik het voorwoord
geschreven van dit zomernummer van ons NieuwSBlad. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van een interview
met het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk in België. Een week geleden stond dit inspirerende interview
in een Nederlandse krant. De redactie van deze krant ("Het katholieke nieuws dat je nergens anders
vindt!") heeft me toestemming gegeven om het complete artikel over te nemen in (het voorwoord van) ons
NieuwSBlad. ik hoop dat jullie het inspirerend vinden.
Hartelijke groet, een mooie zomer en tot ziens in de kerk of bij de koffie of de thee op het plein,
Joost IJsselmuiden

‘De hedendaagse, seculiere cultuur
geeft vrijheid. Een religieuze cultuur
doet dat niet’
Hendro Munsterman 11 juni 2021, 19:55 aangepast
12 juni 2021 09:00. Dit verhaal is overgenomen uit
het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van
christelijk Nederland. Meer lezen? Ga naar
www.nd.nl/abonnementen
De Belgische kardinaal Jozef De Kesel is sinds
vijfenhalf jaar aartsbisschop van Mechelen-Brussel
en daarmee hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk in
België. Hij is genezende van darmkanker en er is net
een nieuw boek van hem uit, met een optimistische
kijk op de kansen van het christendom in een
moderne, seculiere cultuur.
De 73-jarige aartsbisschop groet op afstand, maar
warm en vriendelijk, in de hal van het
aartsbisschoppelijk paleis in het al even warme en
vriendelijke stadje Mechelen, waar sinds 1559 de
belangrijkste Belgische bisschopszetel staat. In zijn
hand draagt hij een exemplaar van het boek dat hij
onlangs deed verschijnen. Godsdienst & Geloof in
een seculiere samenleving, staat er op de voorkant,
boven een foto van een dynamisch en vastberaden
ogende kardinaal.
In het echt ziet hij er een tikkeltje brozer uit. Daags
voor het gesprek is hij begonnen aan de laatste

chemokuur, sinds ruim een jaar geleden darmkanker
bij hem werd geconstateerd. ‘Maar u ziet wel dat het
gaat hè?’, zegt hij optimistisch. ‘Het is misschien niet
eens nodig, volgens de dokter, maar uit zekerheid
doen we het toch.’
In de Goede Week van 2020 begon zijn strijd tegen
de ziekte. ‘Je wordt plotseling met je eigen
breekbaarheid en broosheid geconfronteerd’,
vertelt hij. ‘Je denkt er eigenlijk nooit aan. Je weet
wel dat het bestaat natuurlijk. Ik heb vrienden die
gestorven zijn, en een overleden broer. Maar dat
was bij anderen.’

De aartsbisschop vertelt hoe hij gehecht is
geraakt aan de psalmen. ‘Ik bid natuurlijk
dagelijks mijn getijdengebed en de woorden van
de psalmen las ik voorheen ook al enkele malen
per dag. Maar nu was ik in nood. ‘Waarom houdt
Gij u doof?’, ‘Wacht niet langer’, staat er dan
ineens. En ik begon dat te onderstrepen met een
potloodje in mijn brevier. Op den duur ben ik
maar gestopt met onderstrepingen, want het
werden er zo veel.’
De Kesel heeft zich altijd ‘aan het perspectief van
genezing kunnen vastklampen’, zegt hij. Vooral
dankzij zijn Leuvense artsen. ‘Ik heb de sereniteit

en de trouw weten te bewaren. Maar dat beslis je
niet zelf, dat krijg je. Ik heb ook nooit gezegd: nu
ga ik intenser bidden. Ook dat krijg je.’

de vraag naar het absolute en naar hetgeen ons
overstijgt.’

niet bij de pakken neer

In uw boek beschrijft u de secularisatie als een
kans. Waar komt dat optimisme vandaan?

Op verzoek van een Franse uitgever was hij in
december 2019 begonnen met het schrijven van
zijn nieuwe boek, dat zowel in het Frans als het
Nederlands verschijnt.*) Hij heeft het tijdens zijn
genezingsproces kunnen afschrijven. De Kesel
doceerde jarenlang dogmatische theologie. Maar
hij wilde bewust geen boek voor specialisten
schrijven. Hij neemt zijn tijdgenoten mee op een
theologische en spirituele denktocht over de
plaats van het christendom in de hedendaagse
samenleving, die gekenmerkt wordt door
ontkerkelijking en secularisme.

‘Wat er mooi en groots is aan de hedendaagse
seculiere cultuur, is dat zij mij de vrijheid geeft.
Dat is in een religieuze cultuur namelijk niet het
geval. Vraag dat maar aan onze joodse broeders
tijdens de periode van de christenheid. Of aan
christenen in het Midden-Oosten. Dat is echter
niet alleen een groot geschenk voor niet- of
andersgelovigen. Ook voor christengelovigen is
dit een cruciaal punt. Als ik christen ben, ben ik
dat nu omdat ik vrij ben daarvoor te kiezen, niet
uitsluitend omdat de samenleving die optie
vooraf voor mij genomen heeft.’

‘Deze vraag, naar het christelijke antwoord op de
secularisering heeft me altijd achtervolgd’,
vertelt De Kesel, als hij in de grote, zeventiendeeeuwse vergaderzaal is gaan zitten – achter hem
de prachtige, kleurige schilderijen van de
moderne Franse religieuze kunstenaar Arcabas,
die kardinaal Danneels ooit in het
aartsbisschoppelijk
paleis
heeft
laten
aanbrengen.

En toch ziet u ook valkuilen.

De Europese cultuur is weliswaar nog steeds
uitdrukkelijk gemarkeerd door het christendom,
‘maar de maatschappelijke positie van het
christendom is niet meer hetzelfde’, vindt hij.
‘Het christendom is in het Westen niet meer de
religie van de cultuur, zoals het dat gedurende
eeuwen wel geweest is en zoals de islam dat in
moslimlanden nog steeds is.’
Maar dat doet De Kesel niet bij de pakken neer
gaan zitten. ‘Het is mijn diepe overtuiging dat de
mens een religieus wezen is. Op een
antropologisch niveau is religie een universeel
fenomeen. Het is een illusie van de moderniteit,
of van een radicalisering van een zeker
secularisme, dat godsdienst stilletjes als
cultuurfenomeen aan het verdwijnen zou zijn.
Als je wereldwijd kijkt, klopt dat simpelweg niet.
En ook in onze westerse samenlevingen zal de
mens een openheid naar het religieuze houden.
Natuurlijk niet noodzakelijkerwijze christelijk,
maar er leven diepere vragen die culmineren in
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‘Natuurlijk bestaat er zoiets als een dogmatisch
atheïsme. Maar daarnaast is er een veel softere
tendens die zegt: godsdiensten mogen bestaan en
je mag geloven wat je wilt, maar dat heeft geen
maatschappelijke impact, dat is slechts een
privéovertuiging. Daar verzet ik me tegen.
Want als de openheid voor godsdienst en religie
wegvalt, is dat niet goed voor de samenleving
zelf. Hoezeer ik zelf ook de secularisatie
verdedig en zelfs als groot goed beschouw, ook
voor de kerk, verzet ik mij tegelijkertijd tegen
een radicalisering van de secularisatie. Niet
alleen godsdiensten kunnen radicaliseren, maar
ook de secularisatie. Dat wordt dan een ideologie
die decreteert, als een soort nieuw dogmatisme,
dat er maar één goede toekomst is: een
emancipatie voor de mens, het verdwijnen van
religies.
Het wordt gevaarlijk als de seculiere cultuur
zichzelf opwerpt als een soort surrogaat voor de
godsdienst. Dat ze een soort civiele, culturele
religie wordt die bepaalt wat iedereen moet
denken.
Ze moet om zichzelf te kunnen zijn echter juist
haar grenzen accepteren. Dat is ze aan zichzelf
verplicht, want ze is juist ontstaan om
minderheden te respecteren.

Dat wordt zeker gevaarlijk met het oog op de
islam. Het is in mijn ogen niet de islam zelf die
gevaarlijk is; ik pleit ervoor dat wij moslims
respecteren als gelovigen en hen ontmoeten.
Maar wanneer godsdienst zoveel mogelijk
gemarginaliseerd en geprivatiseerd dreigt te
worden ontneemt men de islam de mogelijkheid
en de kans te integreren.’
Uw boek leest als een pleidooi voor een
christendom zonder macht, een christendom in
de verstrooiing.
‘Ik maak een onderscheid tussen integratie en
assimilatie. De vreemdelingen die bij ons komen,
mogen we niet vragen zich te assimileren, zich
volledig aan te passen. Dat vind ik niet juist. Zij
mogen trouw zijn aan hun wortels en cultuur.
Hier in Mechelen hebben we twee Chaldeeuwse
gemeenschappen, christenen uit Irak inclusief
twee priesters. Zij moeten zich integreren, de
contouren van een seculiere samenleving
aanvaarden en met hart en ziel burgers worden
van onze samenleving.’
Geldt dat ook voor westerse christenen ten
aanzien van de veranderende cultuur: geen
assimilatie, wel integratie?
‘Jazeker. Maar er is een verschil tussen
aanvaarden van een seculiere cultuur en
secularistische
cultuur.
Daarom
godsdiensten
belangrijk,
vanwege
getuigenis. Zij zorgen dat deze cultuur
afglijdt naar een secularistische cultuur.’

het
een
zijn
hun
niet

Pleit u voor een minderheidskerk?
‘Nee, ik vermijd uitdrukkelijk dat woord, want
mijn pastoraal programma is niet ‘met zo weinig
mogelijk’. Maar we worden wel bescheidener
van omvang.’
U noemt dat zelfs ‘de normale conditie van de
kerk’.
‘Daar ben ik van overtuigd. Het christendom is in
de oudheid in het Middellandse Zeegebied
ontstaan. Het is in onze contreien eigenlijk een
vreemde godsdienst en het is hier de culturele
religie geworden. In mijn boek analyseer ik hoe
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dat historisch zo gekomen is. Maar het
christendom is uit zichzelf niet noodzakelijk een
culturele religie.
Vanzelfsprekend is het voor de kerk comfortabel
om te leven in een christelijke wereld. Je verlaat
de kerk en je bent nog in de kerk; er is eigenlijk
geen buiten. In een seculiere cultuur is dat niet
meer
mogelijk
en
het
zou
onze
geloofwaardigheid zelfs aantasten als we als
evangelisatieproject zouden hebben om de
cultuur te christianiseren. Dat zou namelijk
betekenen dat we geen joden, moslims of
ongelovigen zouden dulden.
De kerk is niet de wereld. Zij heeft de wereld juist
ook nodig om zichzelf te kunnen definiëren. De
kerk hoeft bijvoorbeeld niet akkoord te gaan met
alle zogenaamde vanzelfsprekendheden in onze
seculiere samenleving.
Bepaalde opvattingen van de kerk vindt men niet
progressief. Maar wat is eigenlijk progressie,
vooruitgang? Dat is soms kort door de bocht. Als
men de euthanasiepraktijk wil verruimen, vindt
men dat progressief. Maar welke vooruitgang in
menselijkheid levert dat eigenlijk op?’
U zegt aan de ene kant: we moeten bescheidener
worden en tegelijkertijd schrijft u dat wij als
kerk er voor iedereen moeten zijn. Hoe ziet u dit
spanningsveld?
‘De kerk leeft in de diaspora. Maar ik bedoel dan
niet als een minderheid in een hoekje.
Integendeel: zij leeft juist wel overal waar het
kan, maar natuurlijk niet meer met zo veel
kerkgebouwen als wij nu hebben. Wij kunnen
eenvoudigweg niet alles behouden. Deze
infrastructuur was tenslotte bedoeld voor de
periode waarin kerk en wereld eigenlijk
samenvielen.
Maar ik pleit er wel voor om aanwezig te zijn,
ook in de periferie. Er is geen enkele
problematiek waarvoor het evangelie niets te
zeggen heeft. God heeft een volk nodig dat leeft
in de diaspora, verspreid over de wereld, om te
getuigen van zijn liefde, van zijn naam. Dat is
onze roeping, want God wil zich laten kennen.
Missie is niet een activiteit die de kerk ook nog
naast de rest kan doen, maar de kerk is missie,

doordat zij luistert naar Gods Woord, doordat zij
de liturgie viert en zorgt voor de mens in nood.’

Jozef De Kesel

Hoe ziet zo’n bescheidener kerk er volgens u
uit?
‘Ik pleit voor een belijdende kerk. In het begin
van mijn boek schrijf ik: er is maar een reden
voor de kerk dat ze bestaat, dat is omdat God haar
wil. Dat betekent niet dat er elders niets zinnigs
over God of over de mens gezegd kan worden.
Maar wij hebben wel iets te zeggen wat van
belang is voor iedereen.
Deze kerk wordt gedragen door de binnenste
kern van actieve gelovigen. Dat is normaal. Maar
zij moet open blijven en voorkomen dat ze zich
in zichzelf opsluit.
Bij een sekte weet je precies wie er binnen en
buiten zijn. Bovendien verdraagt een sekte geen
dissidentie. Als je het ergens mee oneens bent,
kun je gaan. Zo kun je dus een meerderheidskerk
zijn met sektarische trekken en je kunt een
kleinere kerk zijn met een open vizier. Bij een
kerkgebouw is het mooi als de deur openstaat. Je
komt er binnen. Niemand vraagt je: wat doe je
hier, waarom zit je hier, waarom loop je hier
rond? Ben je gelovig of niet-gelovig? Het is een
kerk die openstaat en ontvangt zonder zich op te
dringen.’
*) Geloof en godsdienst in een seculiere
samenleving. Kardinaal Jozef De Kesel. Uitg.
Halewijn, Antwerpen 2021. 120 blz., € 17,50

Kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel beeld Frank Bahnmuller

Jozef De Kesel werd op 17 juni 1947 in Gent
geboren als vijfde kind in een gezin met negen
kinderen. Enkele weken voor het einde van het
Tweede Vaticaans Concilie in 1965 begon hij
met zijn studie aan het priesterseminarie. Hij
studeerde in Leuven en Rome en schreef zijn
proefschrift over de historische Jezus in de
theologie van de protestantse exegeet Rudolf
Bultmann. Na in Leuven en Gent dogmatische
theologie te hebben gedoceerd, werd hij in 2002
hulpbisschop in Mechelen-Brussel.
In 2010 werd hij de 26e bisschop van Brugge, als
opvolger van de wegens seksueel misbruik
afgetreden bisschop Roger Vangheluwe. In 2015
benoemde paus Franciscus hem tot opvolger van
André Léonard als aartsbisschop van MechelenBrussel. Een jaar later wordt hij in Rome
kardinaal gecreëerd.

5

______________________________________________________________________________________

Inhoud

Parochiewacht: 0318 414 896

‘Een bescheiden kerk is meer trouw aan zichzelf' ................. 2
‘De hedendaagse, seculiere cultuur geeft vrijheid. Een
religieuze cultuur doet dat niet’........................................ 2
Kerkberichten ........................................................................ 7
Vieringen ........................................................................... 7
Mededelingen ................................................................... 8
In memoriam Riet Snels -de Laat ...................................... 8
In memoriam Jeannette Pols ............................................ 9
Pinksteren, zondag 23 mei 2021 ....................................... 9
Zondag Trinitas ................................................................10
Gezinsviering op Sacramentsdag ....................................10
Opbrengst Vastenactie 2021 van onze
geloofsgemeenschap MVR ..............................................11
Kort verslag MVR locatieraad ..........................................11
Collecte opbrengsten 1e helft 2021 ................................12
Kerken Kijken Utrecht 2021 ............................................13
Zingende jeugd is slimmer! .............................................13
Kerk en Samenleving ...........................................................14
Katholiek Vrouwengilde ..................................................14
Natuur- en bezinningstuin RK Kerk Bennekom ...............14
Toneelvereniging MARE zoekt decorruimte ...................15
Werkgroepen aan het woord ..............................................15
Onze lectoren ..................................................................15
Estafette .........................................................................16
MVR-estafette: Ans Strik .................................................16
Forum ..................................................................................17
Marcus 6, 1-6 – Het klikt niet ..........................................17
Redactie ...............................................................................18
Maria Virgo Regina informatie ............................................19
Ik heb een vraag … ..........................................................20

De Mariakapel is van maandag t/m
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur.
Tijdens deze uren is de parochiewacht
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk.
(tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt
u indien nodig uw berichten inspreken op
een antwoordapparaat, dat dagelijks
wordt beluisterd door de leden van de
pastoraatsgroep. In noodsituaties, bediening, handoplegging en ziekenzegen,
overlijden, kunt u het nummer dat op de
band staat bellen.
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Opgeven van intenties
Intenties kunnen het best worden
gemeld bij de parochiewacht.

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

____________________ K ERKBERICHTEN ____________________
Vieringen

10.00 uur:

woord- en gebedsviering m.m.v.
cantors
voorganger: Diny Booyink
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
EPAFRAS, NL38 INGB 0005 6760 67

Overzicht van de vieringen vanaf 4 juli t/m 12
september in de MARIA VIRGO REGINA kerk in
Bennekom
Op het moment zijn 50 kerkgangers welkom.
Vanwege de corona-protocollen mogen een beperkt
aantal koorleden zingen en zijn er over het algemeen
alleen woord- en gebedsvieringen toegestaan.
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 een verwijzing naar het
YouTube-kanaal met de opnames van vieringen.
Op het prikbord buiten de kerk vindt u een
Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze
buitenlandse gasten.

Zondag 1 augustus, 18de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
cantors
voorganger: Guido Dieteren
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Stichting Bootvluchteling,
NL97 RBRB 0918 9326 37
Zondag 8 augustus, 19de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
cantors
voorganger: Piet Muilwijk
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Caritas, NL68 RABO 0157 6511 85
Zondag 15 augustus, 20ste zondag door het jaar
10.00 uur:
Laudenviering m.m.v. Laudenkoor
voorganger: 2 lectoren
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Voedselbank Ede,
NL54 ABNA 0432 3668 06

Zondag 4 juli, 14de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
cantors
voorganger: Marian Bolscher
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Oase Oosterbeek,
NL52 RABO 0191 8770 50

Zondag 22 augustus, 21ste zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
cantors
voorganger: Diny Booyink
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Manege zonder Drempels,
NL42 RABO 0387 0733 37

Zondag 11 juli, 15de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis
voorganger: Ben Piepers
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Caritas, NL68 RABO 0157 6511 85

Zondag 29 augustus, 22ste zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en communieviering m.m.v.
Gemengd Koor
voorganger: ?
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Missie Verkeersmiddelen Actie
(MIVA), NL42 INGB 0000 0029 50

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsisvieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van
de persoon en de reden ervoor via een mailtje
sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. 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 5 september, 23ste zondag door het jaar
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v.
Johanneskoor
voorganger: Henri ten Have
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Cordaid (algemeen),
NL57 INGB 0000 0009 34

Zondag 18 juli, 16de zondag door het jaar
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd
Koor
voorganger: Henri ten Have
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Amnesty International,
NL45 TRIO 0198 1000 00

Zondag 12 september, 24ste zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
Gemengd Koor

Zondag 25 juli, 17de zondag door het jaar
7

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

Verhuisd
- Tineke de Bakker – de Rijk. Oud adres: Hof van
Putten 22, Bennekom. Vanaf 21 juni 2021 is
het nieuw adres: Hendrik van Poelwijcklaan 55,
6721PL Bennekom.

De eerste collecte is altijd voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage hiervoor 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.

In memoriam Riet Snels -de Laat
Geboren op 1 september 1932 in St. Michels – Gestel
en onverwachts overleden op 18 mei 2021.
Boven aan de rouwkaart stond:
“trots op haar positiviteit en kracht, maar verdrietig
om het verlies dat je nooit meer bij ons zult zijn is
overleden onze mama, schoonmoeder en oma”

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!

Maria Antonia Johanna Snels-de Laat, Riet
Weduwe van Jan Snels sinds 2009. Ze is 88 jaar
geworden en woonde sinds 2011 in Machtella.

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

Riet was een sterke vrouw die altijd voor iedereen
klaarstond. Altijd veel gezelligheid in huis, spelende
kinderen in de achtertuin op het klimrek. Samen met
de buurvrouwen Dineke, Betty en Grietje waren
jullie de drijvende kracht achter de spelletjes op
Koninginnedag in de Wandscheerstraat. Veel te
organiseren. Samen. Super gezellig.

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.

Na diverse herseninfarcten, waarvan de allereerste
was met kerst in 1996 is er veel veranderd. Het
actieve leven wat je had, stond ineens stil en
veranderde in revalideren en zo goed als mogelijk
kleine dingetjes leren om nog zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen met je man op de
Wandscheerstraat in Ede. Toen het wonen op de
Wandscheerstraat niet meer haalbaar was, werd de
verhuizing naar een aanleunwoning in het Minister
Aalbersepark geregeld in oktober 2001 waar ze
liefdevol werd verzorgd door haar man.

Mededelingen
Overleden
- Op 4 juni 2021 is overleden Sibilla Catharina
Wilhelmina Lammers-Wienhoven, Toos,
echtgenote van Mart Lammers, 79 jaar. Het
afscheid en de begrafenis was op vrijdag 11
juni 2021
- Op 6 juni 2021 is overleden Adriana Hermina
Theresia Pols – Landsbergen, Jeannette,
weduwe van Frans Pols , 93 jaar. Het afscheid
en de begrafenis was op zaterdag 12 juni 2021
- Op 18 mei 2021 is overleden Maria Antonia
Johanna Snels -de Laat, weduwe van Jan Snels.
Ze is 88 jaar geworden en woonde in
Machtella. Het afscheid in onze kerk en de
crematie was op vrijdag 28 mei 2021
- Op 18 juni 2021 is overleden Hannie klein
Breteler, 82 jaar. Zij was getrouwd met Jos
Jansen. Het afscheid en de crematie was op 23
juni 2023

Na het overlijden van papa in januari 2009 kwam je
op de Halderhof te wonen waar broers, zussen en
schoonzussen haar veel bezochten De buurvrouwen
uit de Wandscheerstraat, bezochten jou maandelijks
en maakten er een gezellige koffieochtend van, vaak
met gebak. Herinneringen van vroeger ophalen en
vooral veel lachen. In 2011 verhuisde je naar
Machtella waar je 10 jaar hebt gewoond.
In de viering ten afscheid op vrijdag 28 mei 2021 in
jouw parochiekerk in Bennekom die je voor de
coronacrisis om de 14 dagen bezocht hebben we
geluisterd naar liederen, naar gebeden, teksten ter
herinnering en de lezing. De lezing was genomen uit
Prediker 3 vers 1-13 waarin tijd een belangrijke rol
vervulde. Aan het begin van de lezing hoorden we de
tekst:
“Nadat een oude wijze rabbi was gestorven, vroegen
de mensen aan zijn leerlingen, wat voor hun meester
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nu het allerbelangrijkste in zijn leven was geweest.”
Het antwoord was:
“Datgene waar hij op dat moment mee bezig was”
Het zou zo maar een boeddhistische wijsheid kunnen
zijn. Prediker geeft in zijn tekst allerlei tegenstellingen aan. Een daarvan was zeer zeker op Riet
van toepassing. Je kon aan haar altijd merken wat
haar gemoedstoestand was; deze tekst: ”Soms wil je
niets zeggen, dan praat je honderduit”

deze lezing aan, op de avond van het laatste
avondmaal, jullie moeten elkaar liefhebben, elkaar
niet in de steek laten. Het ging om de liefde voor
elkaar. Dat was voor Jeannette heel erg belangrijk.
Liefde heeft te maken met genegenheid,
betrokkenheid.
Ze heeft voor haar kinderen als een lieve moeder
gezorgd, voor haar kleinkinderen was ze de lieve,
betrokken en gezellige oma. Ze was trouw en
verbonden met mensen in goede tijden en in slechte
tijden.

Riet heeft genoten van allerlei activiteiten op
Machtella, van de wandelingen met haar dochter
Trea , die haar trouw bezocht op de zaterdagen. Zo
ook was ,achteraf gezien, haar laatste wandeling op
zaterdag 15 mei 2021 in Bennekom samen met Trea.

Jeannette was een gelovige vrouw. Toen ze niet
meer naar haar parochiekerk kon gaan vanwege
allerlei ongemakken volgde ze iedere zondag de
viering op de TV. Zo belangrijk voor haar. Aan haar
geloof had ze houvast, dat was een steeds
terugkerende opmerking.

Prediker geeft aan dat er voor alles wat in het
mensenleven plaatsvindt tijd is. Een mens heeft
besef van de tijd. Wij hebben besef van ons verleden,
Het heden, het moment.

De herinneringen die uitgesproken werden door de
kinderen waren heel warm. Jeannette had veel
vriendinnen en kennissen. Deze waren van grote
betekenis voor haar. Eens in de week werd ze
uitgenodigd om mee te eten bij een bij een groep
bekenden en toen dat niet meer ging werd er
gewoon bij haar thuis gekookt. Haar dochter AnneMarie is in meer dan 20 jaar haar steun en toeverlaat
geweest. Ze kwam veel, ging met haar overal naar
toe en was iedere zondag te gast om mee te eten in
Wageningen bij haar dochter. Ook op de Aleidhof
zullen ze haar missen, haar aandacht, haar
aanstekelijke lach en de gezelligheid bij de
activiteiten daar. Ook onze geloofsgemeenschap zal
haar missen evenals het seniorenpastoraat en het
KVG

Onverwachts is Riet overleden op dinsdag 18 mei
2021. Moge zij rusten in vrede en verenigd worden
met haar man Jan

In memoriam Jeannette Pols
Op zondagavond 6 juni 2021 is in alle rust en vrede
overleden Adriana Hermina Theresia PolsLandsbergen, Jeannette. Zij werd geboren in
Schiedam op 12 december 1927 en overleden in
Bennekom op 6 juni 2021. Ze was sinds 28 oktober
2003 weduwe van Franciscus Anthonius, Frans Pols.
Jeannette kwam uit een gezellig en zeer muzikaal
gezin en had 4 broers en zussen. Ze zorgde binnen
haar eigen gezin met 4 kinderen, Theo, Henri, AnneMarie en Etienne ook voor de nodige gezelligheid. In
het bidprentje beschreven de kinderen haar als
volgt: “Mamma was een mooie, krachtige vrouw en
een zorgzame, lieve moeder. Mama kon ook heel erg
lachen. Zij ging met de tijd mee. Ze kon van kleine
dingen intens genieten. Ze hield van mensen en
mensen hielden van haar. Mamma is altijd een keitje
geweest voor pappa, voor ons, voor haar
vriendinnen”

Maar de liefde, de betrokkenheid, de interesse in
iedereen die bij haar kwam of die zij sprak zal voor
velen een voorbeeld zijn en blijven. Mag zij de rust
en vrede vinden bij haar Vader in de hemel en
verenigd worden met haar man Frans.

Pinksteren, zondag 23 mei 2021
‘Ik stel Pinsteren voor als een uitbundig feest. Veel
mensen zijn bijeen en er is een soort nieuwe
verbondenheid. Ik krijg niet het gevoel dat de wereld
momenteel bruist van enthousiasme maar dat het
moeizaam gaat. Ook in ons eigen land. Er zijn grote
tegenstellingen. In die wereld vieren wij toch
Pinsteren. Dat de Geest van God ons op een of
andere manier mag raken, dat wij bezield worden
met een visie. En dat begint met je open te stellen’,
aldus Ben Piepers bij de opening van de viering op
Pinksteren. Deze viering werd begeleid door de

In de viering ten afscheid zijn vele lieve woorden
door de kinderen naar voren gebracht waaruit bleek
dat zij de motor was van het hele gezin. 93 jaar is ze
geworden; zoals de kinderen zeiden: ze was een echt
zondagskind.
Op haar rouwkaart stond een tekst uit het Johannes
evangelie Joh. 13. 31 en deze lezing hebben we in de
viering voorgelezen. Het was een tekst die Jeannette
was opgevallen en goed verwoordde hoe zij in het
leven stond, wat zij belangrijk vond. Jezus geeft in
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cantors van het koor Kleurrijk. De lijst voor
reserveringen was al enige dagen vol.

De drie-ene God heb ik als een theologisch bouwsel
ervaren. Ik kon er niet veel mee. In de overweging
begon Guido met een interview dat hij had gelezen
met een Nederlandse missionaris. Deze missionaris
in Nieuw Guinea wilde aan de Papoea’s uitleggen dat
Jezus een God was, maar zij hadden geen woord voor
God en ook niet een woord dat een inzicht zou
kunnen geven in God. Totdat een medebroeder hem
een idee gaf. De missionaris vertelde over Jezus en
zei aan het einde: ‘…en die Jezus, die Jezus is jullie
grote broer. Vanaf die dag spraken de Papoea’s over
onze grote broer Jezus, en alles was helder.
Hetzelfde hadden ook de eerste Christenen. De
Romeinen en Grieken hadden hun eigen Goden en
hadden moeite met de gedachte dat Jezus de zoon
van God was maar ook God. Er ontstond enorm veel
discussie. Is Jezus nu God of niet? En er kan maar één
God zijn. Op enig moment kwam iemand met het
idee dat er één God is die zich kan uiten in drie
personificaties: God de Vader, God de Zoon en God
de Heilige Geest. Net als bij de Papoea’s ging het ook
hier om de vraag hoe je het Godsbeeld onder
woorden kan brengen, waarbij aangesloten werd op
de culturen op dat moment. En dit is nu nog steeds
actueel. Veelal wordt God voorgesteld als een soort
Sinterklaas die nauwkeurig bijhoudt wat je gedaan
hebt. Dit is een middeleeuws beeld. De tijd is nu
anders. De eerste Christenen hadden de durf om aan
te sluiten bij de cultuur op dat moment. Velen zien
God nu als het mysterie dat niet valt te bevatten,
maar zij omschrijven dat anders, zoals volledig in het
nu zijn, je volledig verbonden voelen met de
omgeving en kosmos.

Het verhaal van Pinsteren is bekend: de apostelen
zaten samen, zij zagen het niet meer zitten en op
enig moment komt een geest in hun midden waarbij
zij Jezus herkennen met zijn wonden en die zegt drie
dingen: Vrede: jullie kunnen verder en hij ademt over
hen: ontvang bezieling, ontvang nieuwe kracht en tot
slot zegt hij: als jullie zonden vergeven, ze zijn
vergeven.
Dat is wat Ben Piepers verder uitlegt in de
overweging. De woorden ‘je open stellen, elkaar
verstaan’ staan hier centraal. En dat begint bij je zelf.
Probeer die ander te begrijpen, bekijk het vanuit zijn
of haar perspectief. Je open stellen voor de ander;
als mensen dat doen, dan verstaan ze elkaar. Het
conflict in Palestina lijkt alleen maar oplosbaar als
Joden en Palestijnen elkaar verstaan, elkaar
begrijpen. Maar dat geldt ook dichter bij huis, in ons
land, of in jouw directe omgeving. Pas dan kan je
verder. Een goed voorbeeld is het einde van de
apartheid in Zuid Afrika, waar geen conflict uitbrak,
maar waar het land verder kon na elkaar verstaan te
hebben.
Tijdens de viering bad Ben:
Goede God,
Aan U vertrouwen wij ons toe op deze dag van
Pinksteren
Kom over ons
Kom over ons in uw woord
Dat het in ons mag afdalen en dat wij elkaar
verstaan
Dat het in ons een bron wordt van leven
Bron van aandacht voor de ander
Bron van wederkerigheid
Bron van verzoening soms
Nieuw elan, nieuwe visie
Hoop op een wereld dichtbij en veraf,
waarin uw geest werkzaam is en mensen tot leven
komen
En de aarde wordt hervormd naar uw beeld.
Amen
Hans Wilmink

Ik ben de Trinitas beter gaan begrijpen en snap ook
dat het belangrijk is om dit te vieren. Wilt u ook
geïnspireerd worden? De viering is terug te kijken via
de MVR-website.
Hans Wilmink

Gezinsviering op Sacramentsdag
Zondag 6 juni jl., Sacramentsdag, woonde ik de
gezinsviering bij. Als voormalig lid van de Werkgroep
Gezinsvieringen was ik wel benieuwd wat de
werkgroep samen met de voorganger had bedacht
voor deze viering. Het leek me niet het meest
makkelijke onderwerp om bij kinderen aan te
kaarten. Bij binnenkomst bleek de kerk weer mooi
versierd met bloemen door de Werkgroep
Kerkversiering en enkele slingers, gemaakt door
kinderen.

Zondag Trinitas
De viering op 30 mei in onze kerk was gewijd aan de
drie-eenheid, Trinitas. De drie-ene God. Guido
Dieteren ging voor en Xander Postma begeleidde de
cantors van het gemengde koor op de piano. Hij nam
ook de gelegenheid om tussendoor mooie stukken te
laten horen.

De kerkgangers werden welkom geheten met het
lied ‘Hier in dit huis’, gezongen door dirigente Matty
Huls, Karin Schepers van de Werkgroep
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Gezinsvieringen en Marlise Peters. Passend couplet
vond ik deze:

Het avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde
herdenken wij na al die jaren nog steeds via de
Eucharistie. Via de Eucharistie proberen wij
katholieken onszelf met Christus en zijn boodschap
te verbinden. En, zo voegde de voorganger toe, ook
willen we verbondenheid met elkaar ervaren.

Hier in dit huis, huis van traditie.
Hier klinken als nieuw verhalen van toen.
Verhalen van lijden, verhalen van liefde.
Zij leren ons nu het juiste te doen.

Links voor mij zat een jong kind in de kerk. Soms zat
hij met oren gespitst, soms leek hij wat weg te
dromen, dan weer werd hem op iets gewezen in het
boekje. Ik vroeg me af: wat zou hij hebben
meegekregen van deze viering? Welke woorden en
welke rituelen zal hij zich later herinneren?

De regel ‘Verhalen van lijden, verhalen van liefde’
deed me denken aan het feit dat elk mensenleven
zijn up’s en down’s kent. Het leven brengt je dagen
waarop het leven je toejuicht. Het leven kent echter
ook minder mooie dagen. Daar valt niet aan te
ontkomen. Via het aanbieden van rituelen, onder
andere sacramenten, biedt de katholieke kerk
houvast voor al deze dagen.

Aan het eind van de viering zong het koortje het lied:
‘Ga de wereld kleuren’. Mij spraken met name de
volgende zinnen erg aan:

Een van de zeven sacramenten is de Eucharistie. Bij
de verbeelding werd stilgestaan bij het moment dat
mensen hun Eerste (Heilige) Communie doen, de
eerste keer dat je – als kind – mee mag doen aan het
sacrament van de Eucharistie. De verbeelding was –
vanwege corona – origineel vormgegeven. De
voorbereidingsgroep had namelijk – digitaal – wat
vragen uitgezet onder kinderen over hun ervaringen
rond het doen van de Heilige Communie.

Ga, ga de wereld kleuren met handen vol,
vol schitterend licht.
Kom, laat de Geest gebeuren,
de aarde krijgt een nieuw gezicht.
De aanwezigen zorgden aan het eind van de viering
voor een welverdiend applaus. Positief gestemd
stapte ik de kerk weer uit, de zon en een nieuwe
week tegemoet.
Arno de Bruin

De antwoorden op deze vragen waren veelzeggend.
Op de eerste vraag: “Wat betekent de eerste Heilige
Communie voor jou?” gaven kinderen aan veel
geleerd te hebben over het geloof en waarom zij de
Heilige Communie eigenlijk krijgen. Ook herinnerden
sommige kinderen zich dat ze destijds meededen
omdat andere kinderen het ook deden. Uit de
antwoorden op de tweede vraag: “Weet je nog wat
je belangrijk vond toen je de eerste Heilige
Communie ging doen?” bleek dat de kinderen vooral
bang waren dat niet alles goed zou gaan zoals het
was geoefend en dat ze er goed uit wilden zien. Bij
vraag 3: “Vind je het belangrijk om, als je naar de kerk
gaat, de Heilige Communie te krijgen?“ gaven
kinderen aan keuzevrijheid erg belangrijk te vinden.
Ook gaf een kind aan: “Als ik naar de kerk ga, vind ik
het wel belangrijk om mee te doen met de Heilige
Communie.”

Opbrengst Vastenactie 2021 van onze
geloofsgemeenschap MVR
De MOV leden willen alle vrijwilligers, die tijdens de
corona pandemie de vastenzakjes hebben
rondgebracht, hartelijk bedanken. Wij zijn heel blij
met het opgehaalde bedrag van € 2200 aan contant
geld en machtigingen; dit bedrag is bijna 70 % van de
bedragen die in 2018 en 2019 zijn opgehaald. Later
dit jaar zal de Vastenactie ons informeren over de
opbrengst van de bedragen die rechtstreeks naar
hen zijn overgeboekt.
Het geld komt ten goede aan projecten in
bijvoorbeeld Zambia en Bangladesh, die beroepsonderwijs aanbieden. Zo werd Tonmoy uit
Bangladesh in februari 2020 tot een Caritas opleiding
voor elektricien toegelaten. Tijdens de lockdown kon
hij de opleiding helaas niet volgen. Gelukkig kon hij
in augustus 2020 alsnog zijn studie afmaken en kan
hij nu als elektricien een goed inkomen verdienen.
Met de opbrengst van deze Vastenactie kunnen we
nog veel jongeren zoals Tonmoy een goede
toekomst bieden.

Tijdens de daarop volgende overweging gaf
voorganger
John
Rademakers
aan
dat
Sacramentsdag verwijst naar Witte Donderdag, de
dag van het laatste avondmaal. Tijdens het
avondmaal brak Jezus brood en deelde wijn. Hij deed
dat in dankbaarheid richting God. Hij wist zich – in
dankbaarheid – met God verbonden. Dat betekende
voor de leerlingen en betekent ook voor ons dat
maaltijd houden in Jezus’ naam ook alles met God te
maken heeft.

Kort verslag MVR locatieraad
De zomer begint nu echt, de temperatuur loopt op,
en we kunnen ’s avonds weer lekker lang buiten
zitten (als er geen zomers onweersbuitje over ons

11

heen komt). Corona neemt af, maar is helaas nog
niet weg. Maar nu steeds meer mensen
gevaccineerd zijn, is er ook daar steeds meer licht
aan de horizon. En dat heeft gelukkig ook weer meer
positieve consequenties voor onze kerk en
gemeenschap. Wat is er zoal aan nieuws (nieuw
nieuws en oud nieuws) te vertellen:
1.
De Parochiedag gaat dit jaar zeker door, en
staat vooralsnog gepland op 26 september. Die zal in
grote lijnen dezelfde formule hebben als vorig jaar,
dus we zien uit naar net zo’n topdag.
2.
Ook op de Parochiedag zullen we de
Vrijwilliger/ster van het jaar in de bloemetjes gaan
zetten. Want helaas hebben we dit jaar nog geen
Vrijwilligersmiddag, maar dat doen we dan
dunnetjes over op de Parochiedag.
3.
Over bloemetjes gesproken, heeft u al gezien
hoe prachtig onze bezinningstuin in bloei staat. Een
zee van bloemen. Het zal niet lang meer duren of de
tuin wordt formeel opengesteld, maar wij
parochianen kunnen al stiekem een kijkje nemen via
de Torenzaal.
4.
Maar wat we helaas dit jaar niet op de
Parochiedag gaan uitreiken is de Paaskaars, want die
hebben we aan pastor Adrie van Dijk gegeven. Die
heeft daar een mooi plekje voor in zijn woonkamer.
5.
Zoals het er nu uit ziet zijn we eind
september ook nog niet klaar, en misschien nog niet
eens begonnen, met de uitbreiding van de
Parochiezaal. Het wachten is nog steeds op formele
goedkeuring van de provincie met betrekking tot
deze ene vleermuis. Wij wachten nu al (op moment
van schrijven) 29 weken, en de toon waarop zowel
de gemeente Ede als wijzelf de provincie
aanschrijven voor meer duidelijkheid begint wel
steeds grimmiger te worden. Maar je staat letterlijk
met je rug tegen de muur, nou net die muur die we
wilden slopen….
6.
Nu staat overigens de parochiezaal nog vol
met spullen van onze nieuwe pastoriebewoner
Roderick Vonhögen. Hij is druk bezig met heel veel
kennissen de pastorie van binnen te verbouwen. Het
is nog net niet dat hij alle muren van binnenuit sloopt
maar dat scheelt niet veel. Het wordt wel erg mooi,
en de pastorie knapt er wel heel erg van op. Roderick
wil graag zeker meer dan 20 jaar er gaan wonen, dus
we gaan hem nog wel een paar keer zien.
7.
Overigens, in de pastorie staat een kluis. Die
bevat helaas geen vermogen, maar weegt wel een
vermogen. We zijn nog op zoek naar een plekje
elders in het kerkgebouw (als we dat ding van de
plaats af kunnen krijgen). De rode muur waarin deze
gemetseld stond, ja, die is wel weg.

8.
En het belangrijkste nieuws zowat vergeten,
we mogen weer naar 50 kerkgangers per viering (en
100 voor een begrafenis, wat voor onze kerk
neerkomt op 70 personen – vanwege de onderlinge
afstand). Dus beste mensen, kom weer in grote
getale – nou ja, 50 dan – naar de kerk. Want we
kunnen en mogen ook weer na de viering
gezamenlijk koffie drinken. En dat is toch weer
gezellig.
9.
Het online vieringen uitzenden en kijken
slaat aan, en er wordt steeds meer gebruik van
gemaakt. Besloten is daarom de netwerkcapaciteit in
de kerk te verbeteren.
10.
En als laatste wat minder leuk nieuws. Net te
horen gekregen dat Guido Dieteren ons gaat
verlaten; per 1 september gaat hij over naar bisdom
Den Bosch. Guido heeft een markante stempel
gedrukt op de parochie waar veel meningen over
zijn, maar hij heeft zich altijd met hart en ziel voor de
parochie ingezet. We gaan hem zeker missen. We
zijn overigens wel benieuwd of er een opvolger
komt, want dat Henri als enige in het pastoraal team
komt te zitten….. Toch maar even voor bidden.
De MVR locatieraad

Collecte opbrengsten 1e helft 2021
Vanaf zondag 7 maart 2021 mochten er weer
vieringen in de kerk gehouden worden met een zeer
beperkt aantal aanwezigen op 1,50 m afstand. Vanaf
dat moment kon er ook weer fysiek geld gedoneerd
worden via de collectemandjes achter in de kerk. Tot
en met zondag 6 juni betrof dat 17 zondagen
inclusief Pasen. Dat heeft aan collectegeld in de
mandjes in totaal € 1109,00 opgebracht voor onze
eigen geloofsgemeenschap. Hierbij komt nog het
bedrag dat de mensen giraal hebben overgemaakt
op rekening nummer NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v.
Parochie Zalige Titus Brandsma, o.v.v. ‘locatie MVR
Bennekom’.
Naast de fysieke 1e collecte voor onze eigen
geloofsgemeenschap is er uiteraard ook
gecollecteerd voor een aantal goede doelen. Ook
hier kon iedereen geld overmaken op de
rekeningnummers van de goede doelen zoals die
wekelijks vermeld stonden in de nieuwsbrieven en
op de website. In hoeverre hieraan gehoor is
gegeven kan ik natuurlijk niet nagaan. Wel is het
bedrag bekend dat u in de mandjes achter in de kerk
hebt gedoneerd. Zie hiervoor onderstaand overzicht.
Locatieraad, Gerard Bolscher
gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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Goede doelen

1e helft
2021 (€)

2020
(€)

IBAN nummer

Artsen zonder Grenzen
Caritas Bennekom
Cordaid / Vluchtelingen
ENDA - Straatkinderen Bolivia
Melania
Roepingen zondag - Fonds
priesteropleiding

57,35
241,00
38,85
76,00
43,75

108,40
480,81

37,00

0,00

*

NL64 ABNA 0810 4964 88

Ronald McDonaldhuis
Stichting Vrolijkheid AZC
Terre des Hommes
Voedselbank Ede
Week Nederlandse Missionaris
WNM / project M. vd Post, Argentinië
Willemshoeve

22,50
76,71
81,90
70,00
70,85
80,00
101,42

0,00
79,20
0,00
120,50
0,00
239,74
51,65

*

NL71 INGB 0669 5267 89

*

NL47 TRIO 0338 7281 39
NL10 INGB 0000 2525 25

*
**

NL54 ABNA 0432 3668 06
NL30 RABO 0171 2111 11
NL98 INGB 0004 0980 58

TOTAAL

997,33

* Geen collecte in de kerk
** Centro Bíblico Ecuménico;

NL61 ABNA 0242 5255 55
NL68 RABO 0157 6511 85
NL88 INGB 0000 0006 67
NL11 RABO 0307 0604 38
NL95 INGB 0005 2913 09

54,71
125,15
57,05

NL43 RABO 0107 7284 51

ivm kerksluiting wegens corona
tnv. M. van der Post, Buenos Aires, Argentinië.

Kerken Kijken Utrecht 2021
Deze zomer vindt de 39ste editie plaats van Kerken Kijken Utrecht. Van 29 juni t/m 11 september zijn – onder
voorbehoud in verband met de coronamaatregelen – op gezette tijden de deuren van elf binnenstadskerken
voor het publiek geopend. Vrijwillige gastheren en -vrouwen staan in die periode klaar om mensen
desgewenst te informeren over de architectuur, bouwgeschiedenis en kunstschatten van de betreffende
kerken. De toegang is traditiegetrouw gratis, maar een (kleine) donatie wordt op prijs gesteld. Alle kerken
zijn rolstoeltoegankelijk. Onder de deelnemende kerken is ook de St. Catharinakathedraal.
Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen dat een kerk wegens
huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook andere (besloten) bijeenkomsten kunnen tot sluiting leiden.
Kijk voor meer informatie en de openingstijden van de deelnemende kerken op www.kerkenkijken.nl.
(Uit: Parochiebladenservice juli-augustus 2021)

Zingende jeugd is slimmer!
Op zaterdag 2 oktober organiseert Sint Caecilia een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en
jongerenkoren met als thema ‘Zingende jeugd is slimmer’. Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en
zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is
zingen voor het brein. De stemmen van kinderen en jeugd zijn van groot belang voor onze liturgievieringen.
Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor deze leeftijd. Ook in kerkelijk verband is veel aanbod dat
jongeren graag zingen en dat hun geloof en muzikale smaak vormt.
Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan houding, ademhaling, stemgymnastiek en
articulatie bij kinder- en jeugdkoren. Ook worden er liederen gezongen die specifiek passen bij de offerande
en het Eucharistisch gebed. Daarnaast worden dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Met
hen zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg repertoire in te brengen dat deze dag tevens
gebruikt kan worden.
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De dag wordt geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor ‘Sing to God’ en het Antonius Jongerenkoor
(JKA) van de Z. Titus Brandsmaparochie Ede -Wageningen.
De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint Antoniuskerk van Ede, begint om 10.30 uur (inloop
vanaf 10.00 uur), en zal duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 25 per deelnemend koor. Voor aanmelding
en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht,
tel.: 06 49 95 73 18 (ma & do), e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl. De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia
behartigt sinds vorig jaar de belangen voor de kerkmuziek in het Aartsbisdom Utrecht.
Dit artikel is overgenomen uit ‘Op Tocht 04’ het maandblad voor gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht.
Ans Strik

__________________ K ERK

EN

S AMENLEVING __________________
Wij als bestuur hopen dat de versoepelingen
doorgaan en dat wij U op 13 september mogen
verwelkomen bij de openingsdienst en de
ledenvergadering. Wij hebben onze bijeenkomsten
enorm gemist en kijken er echt naar uit.
Namens het bestuur wens ik u een mooie zomer toe
vol licht en warmte.
Inge Wijngaard

Natuur- en bezinningstuin RK Kerk
Bennekom
Katholiek Vrouwengilde

De tuin achter de Maria Virgo Regina kerk wordt
sinds 2019 omgevormd tot natuur- en bezinningstuin. De graszoden werden in 2019 afgeplagd en
inmiddels zijn er inheemse plantensoorten ingezaaid
en struiken gepoot. Inheemse soorten komen van
nature in Nederland voor. Juist deze soorten zijn
belangrijk als voedselbron voor wilde bijen, hommels
en zweefvliegen. Doel van de tuin is het leefgebied
van deze insecten te vergroten. De tuin is echter ook
bedoeld als plekje voor bewoners van Bennekom om
even tot rust te komen.

Beste dames,
Ik schrijf dit, zittend in de tuin, en genietend van het
warme weer. De zomer komt er weer aan. Het is
langer licht, vogels fluiten, bij ons gaat de ekster te
keer. Genieten. Het is alsof God de natuur weer
helemaal voor ons open stelt. In onze bezinningstuin
bloeit het fluitenkruid volop. Ga maar eens
kijken……En om in de woorden van Ida te blijven,
God schenkt je dit, om niet……..
Een liedje van het water
Ik lag de lieve lange dag
tussen het bloeiend fluitekruid;
er zweefde een liedje voor mij uit,
nu hoort naar wat ik zingen mag:
Wie nooit de lieve lange dag
bij 't spiegelklare water lag,
zijn uur is kort, zijn vreugd heeft uit,want nimmer zag hij wat ik zag
tussen het bloeiend fluitekruid.
Wie naar het klare water gaat
hem zullen de ogen opengaan,
want zeker zal hij hier verstaan,
geknield tussen wat groeit en leeft,
hoe God het schoonste zingen geeft
bij water, bloeiend kruid en riet
om niet !
Ida Gerhardt (1905-1997)

De tuin zal zich de komende jaren verder gaan
ontwikkelen. Een vrijwilligersgroep onderhoudt de
tuin. Zij kunnen altijd extra handen gebruiken. Wil je
hieraan deelnemen of zou je meer over de tuin willen
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weten, neem dan contact op met Ineke Ammerlaan
(ineke_ammerlaan@hetnet.nl)

Al bijna 40 jaar zet MARE zich in om amateurtoneel
binnen Bennekom te promoten. Nu hebben wij uw
hulp nodig. Helaas hebben wij op dit moment geen
plek waar we ons decor kunnen bouwen. Daarom
zijn we op zoek naar een nieuwe ruimte.

Binnenkort zal de tuin overdag te bezoeken zijn op
werkdagen en op zonnige zondagen na de viering. De
tuin is bereikbaar via het poortje naast de toren, te
bereiken vanaf het kerkplein.

Wat vragen wij?
Een binnenruimte van 5x7 meter en minimaal 3
meter hoog met elektriciteit. Verwarming is prettig
maar niet noodzakelijk.

Noot van de redactie: deze ontmoetingsdag is ook
aangekondigd in onze nieuwsbrief van 5 juni (zie:
http://eepurl.com/hAp9KT) met de aantekening dat
kinderkoor EigenWijs voornemens is om mee te
doen.

Wat bieden wij?
Een bos bloemen en twee vrijkaarten voor degene
die ons de gouden tip geeft. Heeft u ruimte tot uw
beschikking, dan krijgt u uiteraard ook een bos
bloemen, twee vrijkaarten voor elke voorstelling en
een onkostenvergoeding.

Toneelvereniging MARE zoekt
decorruimte
Heeft u een loze ruimte? Een schuur die leeg staat?
Of een ruimte die u van september tot mei niet
gebruikt? Dan zijn wij op zoek naar u!

Neemt u bij interesse of vragen alstublieft contact op
met info@mare-toneel.nl of belt u naar 06-3814799.

_________ W ERKGROEPEN

AAN HET WOORD

_____________

In de katholieke kerk is de lector meestal een leek,
die tijdens de eucharistie- en andere vieringen, de
voorbeden voorleest en de lezing(en) uit de bijbel.
Met uitzondering van het voorlezen van het
evangelie, dat is voorbehouden aan de priester of
voorganger.

Onze lectoren
Graag wil ik de leden van de MVR lectoren groep aan
jullie voorstellen. Het is een groep van vrouwen en
mannen, een groep van jong en oud, de namen zijn:
Suzanne van Gorkum – Ton Gommers – Willem van
Wingerden – Nelly Beerepoot – Egon Hofstad – Inge
Wijngaarden – Clemens Schellens – Marialda Kuin.
Diverse leden van de lectorengroep hebben nog
andere vrijwillige taken binnen onze MVR kerk
Bennekom.

Met de term “leek” wordt in de hiërarchie van de
katholieke kerk iedereen bedoeld die geen wijding
heeft ontvangen. In de 2e eeuw na Chr. was de lector
een prestigieuze functie, voornamelijk omdat deze
personen konden lezen en schrijven.
De MVR lectorengroep is een hechte club mensen;
onderling kunnen we altijd een beroep doen voor
vervangen of het ruilen van een viering. Sinds 2020
hebben we een nieuw lid, Egon Hofstad, kunnen
verwelkomen. Egon heeft nog maar weinig
persoonlijk contact kunnen maken met onze groep,
dat heeft alles te maken met Covid-19.
In 2018 hebben we als groep besloten één keer per
jaar samen een uitstapje te maken. Dat was meteen
de 1e keer een leuk succes: met z’n allen op de fiets
lekker lunchen. In 2019 hebben we Naarden Vesting
bezocht, geboorteplaats van 2 leden van onze groep.
We hopen binnenkort weer plannen te maken voor
een nieuw uitstapje.
Marialda Kuin, coördinator lectoren groep
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_______________________ E STAFETTE ______________
MVR-estafette: Ans Strik

Na de MMS heb ik de opleiding N XII gevolgd, enkele
jaren Engels gestudeerd in mijn Utrechtse tijd, waar
Anjo bezig was met zijn promotieonderzoek in de
farmacologie en toxicologie, en ben tenslotte in mijn
Bennekomse tijd weer opnieuw gaan studeren
ditmaal Nederlands. Het studeren heeft mij altijd
veel voldoening gegeven.

In de MVR-estafette komt elke keer een 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.

Ik heb zeven jaar lesgegeven aan de leraren opleiding
en het HBO - diëtetiek in Heerlen, daarna in Utrecht
en vervolgens vanuit Bennekom ook in Arnhem nog
enkele jaren voor de klas gestaan. Op de Vossenvelde MAVO heb ik korte tijd vervangen. In Ede heb
ik als vrijwilligster groepen begeleid met het doel
Nederlands als tweede taal te bevorderen.

Ans Strik - Haan

Veel voldoening heb ik gehaald uit het geven van
huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren.
Leerlingen stimuleren, samen bespreken wat de
beste aanpak van hun problemen is, leren plannen,
hun zelfvertrouwen vergroten waardoor ze
ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze denken.
De vertrouwensband die ontstaan is bij kopjes thee
met een plak koek en steeds maar weer samen
doorzetten heeft geleid tot weerbare jongens en
meisjes blij met hun diploma’s. Veel later kwam ik ze
tegen van Maastricht tot Groningen waar ze
vertelden van het succes met hun studie of trots over
hun baan.
Bijna vijfentwintig jaar heb ik de communicatieve
vaardigheden verzorgd bij de postdoctorale
cursussen die Anjo met een groep docenten
organiseerde voor medisch specialisten, ethische
commissies en research verpleegkundigen op het
gebied van de wet en regelgeving en de organisatie
voor het doen van medisch wetenschappelijk
onderzoek met mensen.

75 jaar geleden geboren in Schaesberg.
Ruim 50 jaar getrouwd met Anjo. We hebben twee
kinderen; de oudste Daniella woont in Den Haag en
werkt in Amsterdam, zij heeft een zoontje van 6 en
onze Peter woont nu nog in Amsterdam maar
verhuist deze zomer naar Hilversum, hij heeft een
zoontje van 2 jaar. Tot aan de corona uitbraak pasten
we twee dagen per week op onze kleinkinderen. Het
was een genot om ze te zien opgroeien.

Ik ben opgegroeid in een gezin met vier kinderen
waarbinnen het katholieke geloof een belangrijke
plaats innam, daar heb ik goede herinneringen aan.
Als ik de brem uitbundig zie bloeien, de meidoorn
ruik en de gele morgenster in de bermen zie staan
dan gaan mijn gedachten terug naar de Meimaand
van mijn jeugd. Wandelen op zondag naar de
Mariakapel en door de week om 7 uur met jongens
en meisjes naar die kapel voor de mis. Ook werd op
zondag na de hoogmis aan tafel de preek besproken.
Die gesprekken hebben de basis gelegd om meer te
willen weten over de lezingen, te letten op teksten

Naast het oppassen neem ik de tijd om te genieten
van de planten en de vogels in onze tuin. We golfen
en wandelen graag; daarnaast bezoeken we zeer
regelmatig musea en volgen lezingen over
kunstgeschiedenis en filosofie. Tenslotte bridge ik
en lees boeken waarvan een aantal besproken wordt
met secundaire literatuur in onze literaire kring die
dit jaar 38 jaar bestaat. Deze leesgroep en nog twee
spin-offs heb ik opgericht vanuit het KVG.
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van de liederen en gebeden. Daar heb je de
geloofsgemeenschap bij nodig. Mensen die elkaar
bemoedigen en klaar staan voor een ander. Het
bespreken van thema’s in groepjes binnen onze
parochie of deelnemen aan activiteiten via Het
Groene Boekje: dat alles geeft mij verdieping in het
geloof.

elkaars mening en achtergrond werd van gedachten
gewisseld over onderwerpen als: Wie is Jezus?;
Bidden: waarom en hoe?; Hoe zit het met de
kerkgemeenschap? In het Alpha weekend stond het
thema De Heilige Geest centraal.
Wat mij bijzonder getroffen heeft in de coronatijd is
de inzet van zoveel actieve parochianen die het
steeds mogelijk maakten dat binnen de beperkingen
de vieringen doorgang konden vinden. De gezongen
liederen ondersteund door piano of orgel zorgden
voor mooie vieringen. Deze bemoedigden de
aanwezigen en de gemeenschap die online de
diensten kon volgen.

Toen ruim een jaar geleden de wereld met een schok
tot stilstand kwam en de agenda leeg geveegd werd
vroeg dit om een herijking van je doen en laten. In de
tijd van de corona beperkingen waren de
overdenkingen van Henry ten Have en Erik Rozeman
die zij in de veertig dagentijd voor Pasen en
Pinksteren elke maandag online uitspraken een
aansporing tot bezinning.

Ik hoop dat ik in de toekomst door mijn activiteiten
in de redactieraad kan bijdragen aan verbinding
binnen onze geloofsgemeenschap van jong tot oud
en dat we spoedig weer met velen bij de vieringen
aanwezig zijn.

In Titusbreed lazen we over de Alphacursus die
online gegeven zou worden. Tien dinsdagavonden
waarop je je d.m.v. een kort filmpje kon
voorbereiden op het onderwerp en dit werd door
verschillende sprekers ingeleid. Daarna was er
ruimte voor de deelnemers om in twee groepjes met
elkaar te praten over het thema. Met respect voor

Het stokje gaat door naar: Marlise PetersHeestermans.

________________________ F ORUM ________________________
aankomt en op de eerstvolgende sabbat naar de
synagoge gaat om te onderrichten. Tussen zijn
aankomst en de sabbat zaten misschien wel een paar
dagen, waarop er blijkbaar niet veel gebeurde. Dat is
vreemd, want overal werd Jezus geen moment met
rust gelaten. Denk maar aan het verhaal van zijn
aankomst in Kafarnaüm, en hij in zijn eigen huis zo
belegerd wordt door mensen, dat een lamme door
het dak naar binnen gebracht moet worden (Marcus
2,1-12). De eigen stadgenoten, die Jezus van jongs af
gekend hebben en eigenlijk moeten weten dat er iets
bijzonders in hem stak, blijven echter de kat uit de
boom kijken.

Marcus 6, 1-6 – Het klikt niet
In het vorige Nieuwsblad heb ik niet geschreven over
Marcus, zoals eigenlijk m'n bedoeling was. Ik heb ook
niet geschreven over het dagelijks leven in mijn wijk
in E Jagüel, maar wel een in memoriam over mijn
moeder, die net overleden was. Ik schreef het vanuit
Bennekom, waar ik meer dan een maand verbleven
heb. Nu ben ik weer thuis in Argentinië. Het is hier
winter en koud. Mijn gewone leven is weer
begonnen, en ik schrijf verder over Marcus. Ik heb
deze keer de tekst gekozen die als evangelie gelezen
wordt in de liturgie van zondag 4 juli: Marcus 6, 1-6.
Het verhaal vertelt over het bezoek van Jezus aan
Nazaret, zijn vaderstad. Het is een stroef bezoek, het
gaat allemaal niet zoals iedereen had verwacht.
Jezus was erg succesvol in heel Galilea. Overal
stroomden grote groepen mensen bijeen om hem te
zien en om zich door hem te laten genezen. Men had
veel vertrouwen in hem. Nu kwam Jezus Nazaret
bezoeken. Je zou je kunnen voorstellen dat ook daar
de verwachtingen hooggespannen waren, misschien
wel te hoog.

Die sabbatdag komt wel iedereen naar de synagoge.
Nu moet het gaan gebeuren! Maar er gebeurt niets,
want de vonk springt niet over tussen Jezus en zijn
stadsgenoten. Op de een of andere manier wint de
scepsis het. “Onze timmerman, de broer van die-endie kan toch niet pretenderen dat hij een profeet is,
wat haalt hij in z'n hoofd!” Precies aan de Nazareners
ontbrak wat al die andere mensen, de vrouw die aan
bloedvloeiingen leed, de vier vrienden met hun
lamme metgezel of Jaïrus en zijn vrouw wél hadden:
vertrouwen. Het laatste zinnetje van het verhaal
luidt ook dat Jezus verbaasd stond over hun
ongeloof. Ongeloof is hetzelfde als gebrek aan
vertrouwen. Jezus had het anders gehoopt en

Het begint eigenlijk al anders dan normaal. Bij zijn
binnenkomst in Nazaret staat hem geen menigte op
te wachten, althans er wordt niets over gezegd. Het
verhaal vertelt alleen dat Jezus met zijn leerlingen
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verwacht, zijn oude buren en verwanten in Nazaret
misschien ook wel.
Het is rot als de verwachtingen hooggespannen zijn
en het dan het niet klikt tussen mensen. Zo kan het
dus ook niet klikken tussen God en ons, God, die ons
altijd in andere mensen tegemoetkomt. Het geeft te
denken: we kunnen de boot missen, zoals de buren
van Jezus in Nazaret, zijn eigen familie, zijn eigen
moeder zelfs (Marcus 3,31). Maar het kan ook weer
goed komen, dat vertrouwen mogen we in ieder
geval hebben.
Er is eind mei voor mijn projecten gecollecteerd in de
geloofsgemeenschap Bennekom. Sommigen hebben
bijzonder gul bijgedragen. Ik wil u allen hartelijk
danken.
Marc van der Post

_______________________ R EDACTIE _______________________
Redactie:

Inleveren kopij volgend nummer (Seizoenstart) tot zondag 29 augustus;voor TitusBreed tot
maandag 23 augustus; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212
Bezorging:
Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com
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_____________ M ARIA V IRGO R EGINA

INFORMATIE ______________

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

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
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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.
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 . ………………………………………………………………………

Mijn (voor)naam is: ………………………………………………………………………………….
Ik ben te bereiken:
via telefoonnummer.............................................................................
en / of e-mail adres ..............................................................................

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/
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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

21

