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 __________________ HEERSEN OF D IENEN? __________________  

 

Het zit ons mensen in het bloed om te heersen. De geschiedenis van Europa laat een aaneenschakeling zien 
van veroveringen. Niet dienen is het uitgangspunt maar verdienen. Vrijwel elk land van Europa heeft 
koloniën. De bevolking in de koloniën wordt onderworpen. Bodemschatten als goud en zilver verdwijnen 
naar Europa, net als specerijen. Met de toename van de bevolking in Europa groeit de behoefte aan 
grondstoffen. Er komen plantages waar slaven moeten werken. 

In de loop van de 19e eeuw wordt de slavernij wel afgeschaft maar de zucht naar steeds meer blijft. Arbeiders 
werken onder beroerde omstandigheden. Ook de natuur moet eraan geloven: vervuiling door industrie en 
mijnbouw en uitputting van de bodem door intensieve landbouw en veeteelt zijn het gevolg. 

De dreigende milieucrisis roept om verandering. Niet heersen maar jezelf beheersen. Niet verdienen maar 
dienen. Dienen klinkt ons niet zó lekker in de oren; veel mensen denken bij dienen aan jezelf wegcijferen en 
overal ‘ja’ op zeggen. Dienen kun je ook opvatten als: jezelf dienstbaar opstellen. Dienen vraagt om respect 
voor de natuur en voor de medemensen. 

Sint Franciscus sprak, volgens de legende, met de dieren. 

Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek: ‘Wij zijn allen broeders’ over eigendom. In par. 118 staat: ‘De wereld 
is er voor iedereen, omdat we allemaal met dezelfde waardigheid op deze wereld geboren zijn’. …….. ‘Als 
gemeenschap hebben we de plicht ervoor te zorgen dat ieder mens waardig kan leven en voldoende 
mogelijkheden heeft om zich integraal te ontwikkelen”. 

Deze naamgenoten kunnen ons inspireren als we op weg gaan naar een verantwoorde maatschappij! 

Piet Muilwijk 
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Agenda 
 2 nov allerzielenviering 
 6 nov gezinswandeling a rocha 
 7 nov gezinsviering met alexanderschool 
 11 nov sint maarten optocht 
 19 nov solidariteitsmaaltijd kerkheem 
  taizé vesper 
 23 nov doopvoorbereiding 

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
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 ____________________ KERKBERICHTEN  ____________________  

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 31 oktober t/m 19 
december in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  

U hoeft zich niet meer aan te melden voor de 
vieringen. Wel wordt u dringend gevraagd om elkaar 
bij lopen en zitten in de kerk de ruimte te geven en 
afstand te bewaren. Wijzigingen in de maatregelen 
of in de vieringen worden gemeld in de digitale 
nieuwsbrief. Op de website vindt u de liturgie van de 
viering van de betreffende zondag. 

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

Zondag 31 oktober, 31ste zondag door het jaar  

9.30! uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: Peter Ambting 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Hulpkaravaan,  

NL15 BUNQ 2040 9416 81 

Dinsdag 2 november, Allerzielen 
19.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

cantors 
voorganger: Marian Bolscher 

Overledenen van het afgelopen jaar: 
Ans Kuin 93 jaar 
Ton Nederkoorn 84 jaar 
Fien Meulenberg 89 jaar 
Wim Angenent 93 jaar 
Henk Hulsbosch 79 jaar 
Joke Boers 69 jaar 
Wil van der Post 88 jaar 
Riet Snels 88 jaar 
Toos Lammers 79 jaar 
Jeanette Pols 93 jaar 
Hannie klein Breteler 82 jaar 
Gerard van Dijk 86 jaar 
Annie Versteeg 83 jaar 
Jacques Vervoort 66 jaar 
Til Staadegaard 89 jaar 
Lucie Timmermans 89 jaar 
Tom Kettler 85 jaar 

Let op, wintertijd! Vieringen starten om 10.30 uur! 

Zondag 7 november, 32ste zondag door het jaar 
*gezinsviering met St. Alexanderschool* 

10.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 
Eigenwijs 

voorganger: Hans Lucassen  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Jarige Job, 

NL26 RABO 0108 7482 27 

Zondag 14 november, 33ste  zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Gilles Ampt  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Zonnebloem, 

NL74 RABO 0132 8303 29 

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. 

Vrijdag 19 november  
19.30 uur: Taizé Vesper (Raad van Kerken) 

Zondag 21 november, Christus Koning 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Nationale Jongerencollecte, 

NL11 INGB 0002 7844 98 

Zondag 28 november, 1ste zondag van Advent  

11.00! uur: Eucharistieviering m.m.v. Kleurrijk 
voorganger: Peter Ambting 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Bisschoppelijke Adventsactie, 

NL89 INGB 0653 1000 00 

Zondag 5 december, 2de zondag van Advent  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas, NL68 RABO 0157 6511 85 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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Zondag 12 december, 3de zondag van Advent  
10.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Vrienden van Mikondo (voor 

scholen in Congo), 
NL37 INGB 0009 3940 95 

Zondag 19 december, 4de  zondag van Advent  
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad, NL05 TRIO 0212 1854 11 

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. 

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!  

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. 

Doopvoorbereiding 
Op dinsdag 23 november 2021 is de gezamenlijke 
doopvoorbereiding. Deze uitnodiging is voor 
doopouders uit de Zalige Titusbrandsma parochie. 
De voorbereidingavond is in Bennekom op 23 
november van 20.00-22.00 uur en wordt geleid door 
pastoor Ten Have en Erik Rozeman. Aanmelden kan 
bij Marian Bolscher. mgbolscher@hotmail.com. 

Gerard Bolscher in het zonnetje gezet 
Tijdens de gezamenlijke vergadering van locatieraad 
en pastoraatsgroep is Gerard Bolscher in het 
zonnetje gezet. Gerard heeft in al die tijd dat er 
beperkende maatregelen golden in de kerk vanwege 
Corona, geen weekend overgeslagen om zaterdags-
avonds een schema te maken voor de indeling van 
de zitplaatsen en zondags de mensen hun plaats te 
wijzen in de kerk. Daarnaast 
zorgde hij ervoor dat de vieringen 
“Corona-proof” verliepen. Voor 
de pastoraatsgroep een reden 
om Gerard te bedanken vanwege 
zijn enorme inzet. Gerard werd 
verrast met een pakketje lokale 
producten uit de Landwinkel van 
de familie van Steenbergen. 
Gerard, namens de hele 
pastoraatsgroep: nogmaals van 
harte bedankt voor je inzet! 
 
 
 
 

Bloemetje van Arsis, wie durft? 
Sinds een paar jaar is er bij iedere viering met het 
koor Arsis een bloemetje beschikbaar, voor mensen 
die een hart onder de riem nodig hebben. 

De bedoeling is dat mensen uit de kerk namen 
aandragen. Maar sinds Corona is de pastoraatsgroep 
vrijwel de enige die namen aandraagt. Daarom nog 
een keer uitgelegd hoe u dit als kerkganger kunt 
doen: 

➢ Mensen die naar een viering met Arsis gaan, 
kunnen de naam van de persoon die een 
bloemetje nodig heeft in het mandje bij het 
intentieboek deponeren!  

➢ U kunt ook een naam aandragen via 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl, als u het 
liever van te voren doet of als u niet naar de kerk 
gaat. 

Tijdens de viering wordt er één briefje uit het mandje 
getrokken; de naam van de persoon die het 
bloemetje krijgt wordt bij de mededelingen bekend 
gemaakt. De andere briefjes gaan naar de 
pastoraatsgroep voor het aandachtspastoraat. U 
mag het bloemetje zelf wegbrengen, als u daartoe in 
staat bent en anders doet iemand anders het.     

De volgende Arsisviering is op 14 november: wie 
gunt u een bloemetje? 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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Gezinsviering met de St. Alexander-
school op 7 november 
Vorig jaar ging het niet door, maar dit jaar is het weer 
mogelijk: een gezinsviering samen met de St. 
Alexanderschool! Hans Lucassen, de werkgroep 
Identiteit van de St. Alexanderschool, kinderkoor 
Eigenwijs, kinderen en leerkrachten van school, ze 
leveren allemaal een bijdrage aan deze bijzondere, 
laagdrempelige woord- en gebedsviering. Dus wilt u 
weer eens een viering meemaken met kinderen en 

jonge gezinnen in de kerk: van harte welkom! De 
viering begint om 10.30 uur! 

De tweede collecte is tijdens deze viering bestemd 
voor de Stichting Jarige Job. In Nederland zijn er 
ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet 
kunnen vieren, omdat er thuis geen geld  voor is. 
Stichting Jarige Job helpt jaarlijks meer dan 80.000 
kinderen door het geven van een verjaardagsbox. 
Hierin zit alles wat nodig is voor een echte 
verjaardag, thuis én op school. 
 

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

 

Zingen is leuk, vooral samen!  

Doe jij ook mee?  

 Kom en ontdek dat zingen ontspant, leerzaam en vooral heel gezellig is! 

Vanaf 7 oktober elke donderdagmiddag van 16.00 uur tot 16.45 uur voor 

kinderen van groep 3 tot en met groep 8, in de Alexanderschool aan 

Acacialaan 32a, 6721 CP Bennekom. 

Het eerste optreden is op 7 november 2021 tijdens de Alexanderschool 

gezinsviering om 10.30 uur. 

Voor meer informatie? info@living-voice.nl óf 0634967603. 
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We gedenken Til Staadegaard - van der 
Leeuw 
Gaandeweg werd haar zien steeds beperkter, maar 
Til zag met haar innerlijk oog meer dan je voor 
mogelijk hield. Hoeveel spullen in haar huis en op 
haar tafel ook lagen, ze wist alles te vinden. En dieper 
dan het praktische: ze wist alles wat er in gezin, 
familie, vrienden- en kennissenkring, én in de 
parochie omging en leefde betrokken mee. Zij zag en 
doorzag veel en meestal met een mild oog. 

Haar hart werd brozer en kwetsbaarder, maar wie 
had zo ruim en groot hart als Til, die elke avond voor 
het slapengaan in haar ‘hert’ keek of haar hart wel 
genoeg was uitgegaan naar anderen door een goed 
woord of een warm nabij zijn aan wie het moeilijk 
had. 

Haar voeten waren steeds meer aan huis, stoel en 
tafel gebonden, maar er waren vele voeten die naar 
haar toekwamen… en als ware engelen haar 
lichtvoetig droegen en met liefde voor haar zorgden. 
Zij genoot ervan, dat zoveel mensen haar trouw 
bezochten en veel met haar bespraken. Het was een 
levendig over en weer: met belangstelling luisterde 
zij, met smaak vertelde zij wat haar goed deed, waar 
ze verdriet over had of zich zorgen over maakte. 

Til is groot geworden in Sittard, zij werd kleuter-
leidster en was actief bij scouting. Toen zij met Arie 
trouwde koos zij er bewust voor niet op de boerderij 
te gaan wonen. Zij wilde eigenlijk dat haar kinderen 
opgroeiden in de stad. Het werd uiteindelijk een 
riante woning aan de Prins Bernhardlaan In 
Bennekom. Daar was ruimte voor ieder om het leven 
te ontdekken. Til stimuleerde waar zij zelf goed in 
was: eigen initiatief, creativiteit, ruimte voor 
anderen, spelen met vriendjes en vriendinnetjes: er 
kon veel. Belangrijk waren: aandacht, vertrouwen, er 
samen iets van maken, gezellige sfeer, gemeen-
schapszin, geloven, én oog hebben voor wie het 
minder goed gaat. Tijd hebben voor elkaar telde 
meer dan op tijd komen of gaan. Het gezellig hebben 
samen was belangrijker dan de boel opruimen. 
Sociaal zijn was belangrijker dan ieders eigen zin of 
belang. Feesten werden gevierd, hoe meer zielen, 
hoe meer vreugde, het leven samen was goed. 

Groot was dan ook het verdriet van Til toen haar man 
Arie overleed in 1988 en elf jaar later haar dochter 
Ineke. Dat gemis hakte er diep in en kwam zij maar 
met moeite te boven. Kleinkinderen, in het bijzonder 
Anouk die toen net geboren was, hebben toch 
telkens een snaar in haar hart geraakt, waardoor er 
in het innerlijk duister ruimte groeide voor nieuw 

licht en perspectief. Geleidelijk voerde haar oude 
adagium weer de boventoon: “Tel je zegeningen!” 

Op zaterdag 2 oktober hebben we afscheid van Til 
genomen met persoonlijke herinneringen, gekleurde 
kaarsen, zingen en bidden, woorden van hoop en 
liefde: `het is goed in het eigen hert te kijken en zo 
de ogen dicht te doen. We vertrouwen dat Til in het 
hart van velen voortleeft en herenigd met Arie en 
Ineke deelt in het mysterie van God, groter dan ons 
hart. 

Ben Piepers 

De Parochiedag, Samen Vieren 
Het thema van de viering op de Parochiedag was: 
Samen Leven. Piet Muilwijk opent de viering met een 
welkom aan ieder, en aan de dirigenten Matty Huls 
en Conny van de Broek en aan de koorleden. De 
derde dirigent, Rineke Hoens, kan er vandaag niet bij 
zijn. Zij heeft een ander feest: de bruiloft van haar 
dochter. Piet vervolgt: ’Oude woorden gaan leven. 
Drie maanden geleden zijn wij begonnen met de 
voorbereiding van de viering; Samen Leven. Jezus 
zegt in het evangelie: Wie niet tegen ons is, is voor 
ons, Jezus denkt inclusief. De bloemengroep heeft 
rondom dit thema bloemen geschikt. Nu zult U 
zeggen: wat hebben ze er een rotzooi van gemaakt: 
bloemen van verschillende vormen en kleuren. En 
toch vormt het een mooi geheel. Zo is het ook met 
onze parochie. Samenleven is ook oog hebben voor 
mensen die niet tot de groep behoren. Schep ruimte 
en denk inclusief. Vrede is ruimte geven aan 
iedereen’. En dan de liederen, prachtig gezongen 
door cantors uit gemengd koor en Arsis. ‘Vier mee 
met ons’ is het eerste lied: ‘Als je naar de hemel kijkt 
in de donk’re nacht, de volle maan, een verre ster, 
heeft iemand dat bedacht?’ Stanny Berkhout leest 
de welkomtekst: ‘Waar mensen voor je openstaan, 
de deur wijd opengooien, naar je vragen, naar je 
luisteren, willen weten wie je bent, daar voel je je 
welkom……..’ Het evangelie is uit Marcus 9:38-41, 
waar Jezus zegt: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’. 
Na het evangelie volgt het lied ‘Waar liefde woont’, 
prachtig gezongen, met een levendige piano-
begeleiding door Xander Postma. Dat komt binnen! 
Het voelt alsof al het mooie samenkomt, in deze fijne 
kerk. 

De bijdrage van de kinderen is dit jaar heel bijzonder. 
Door de coronaperikelen kon een verbeelding door 
kinderen niet geregeld worden. Maar er was een 
goed alternatief bedacht. Stanny Berkhout had aan 
haar groep 1 en 2 van de Franciscusschool in Ede de 
vraag gesteld: wat is voor jullie vrede? De kinderen 
reageerden met: ‘Ruzie moet je oplossen’, ‘Als je 
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boos bent, dan vindt je geen oplossing. Eerst rustig 
worden en dan oplossing bedenken’. Ze vertelde: 
‘Op school was een nieuwe coole fiets, iedereen 
wilde erop. De kinderen bedachten zelf een 
oplossing: wij gaan om de beurt, we gaan in de rij 
staan en dan wachten we tot je aan de beurt bent’. 
Mariëtte Haver had dezelfde vraag voorgelegd aan 
groep 6 van de St. Alexanderschool. De kinderen 
kwamen hier met reacties als: ‘alles tegen elkaar 
durven zeggen, praten en luisteren en dan oplossen. 
Jezelf kunnen zijn. Met een respectvolle houding met 
andere kinderen omgaan’. 

De zon schijnt. Het hele linkerschip van de kerk 
wordt verlicht. Piet Muilwijk refereert in zijn 
overweging aan de encycliek Fratelli Tuti van paus 
Franciscus:. Wij zijn wereldwijd één familie. Dat kan 
als je een houding aanneemt als de barmhartige 
Samaritaan. Probeer te leren van anderen. 

Aan het einde van de viering dankt Piet allen die 
meegewerkt hebben aan deze viering: de kosters, de 
zangers, Xander Postma en Stanny en Mariette. En 
dan haalt Piet een bloem tevoorschijn, een bloem uit 
de moestuin. Hij wil één iemand speciaal bedanken: 
Conny van den Broek, voor al haar inbreng bij de 
voorbereiding. Zij leverde veel ideeën, maakte 
verslagen van alle bijeenkomsten en die verslagen 
ontving je per kerende mail. Heel erg bedankt. 

 

Na afloop was er koffie met lekkere koeken, 
appeltaart, cake, etc. Het was gezellig druk op het 
kerkplein met aangenaam najaarsweer. Een ieder 
had het goed naar de zin. De locatieraad had zelfs 
voor wijn gezorgd. Het verloten van de paaskaars zat 
er dit jaar niet in: de paaskaars was al gegeven aan 
Adri van Dijk bij zijn afscheid. 

Hans Wilmink 

Jos Roelofs, vrijwilliger van het jaar 
Jos Roelofs is door de locatieraad gehuldigd als dé 
vrijwilliger van dit jaar. De uitreiking van de 
versierselen vond plaats na afloop van de viering op 
de Parochiedag. Peter Wijngaard: ‘De vrijwilliger van 
dit jaar is iemand die zeer actief is bij alles wat onze 
kerk aangaat. Bij de tuinclub, het schoonmaken, 
allerlei klussen. En geregeld zie je hem met zware 
lasten van meer dan 100 kg over het kerkplein 
sjouwen.’ Jos nam de versierselen met een brede 
lach in ontvangst. Jos van harte gefeliciteerd! 

Welkom in de kerk; kerkproeverij 10-
10-2021 
Zondag 10 oktober mochten we weer een 
Kerkproeverij-viering houden zonder 1,5 meter 
regel!  

 

Leden van de pastoraatsgroep stonden al vanaf 9.30 
uur bij de deur om eerst voorganger Hans Lucassen 
en daarna de kerkgangers van harte welkom te heten 
en hen een liturgieboekje te geven. 

Er waren veel mensen in de kerk die sinds de uitbraak 
van Corona niet meer in onze kerk waren geweest! 
Eén van onze oudste trouwe kerkgangers had 
iemand meegenomen om van deze viering te 
proeven én er was een kind in de kerk, dat af en toe 
persoonlijk door Hans werd toegesproken.  

Het was in alle opzichten een feestelijke viering. 
Hans Lucassen ging voor het eerst sinds zijn 
emeritaat weer voor, ook voor hem een 
kerkproeverij! Het koor Arsis zong weer met bijna 
volledige bezetting, mét begeleiding van dwarsfluit; 
een blij-makend  gezicht en geluid! Er mocht weer 
meegezongen worden en er mocht weer een woord- 
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en communieviering worden gehouden, omdat dit 
net door het Aartsbisdom weer was toegestaan. 

Het thema van de viering was ‘Met open armen’. De 
viering begon met het lied: ‘Dit huis is een huis waar 
de deur open staat…’, een zeer toepasselijk lied voor 
de Kerkproeverij. Hans legde in de overweging de 
teksten van Wijsheid en Marcus uit en verbond ze 
met elkaar. De ‘jongeling’, die alles volgens de regels 
deed, ontbrak het aan één ding: ‘Chokhmah’, het 
Hebreeuwse woord voor wijsheid, waarvan het 
woord ‘goochem’ is afgeleid. De wijsheid waarvoor 
koning Salomo had gekozen in plaats van rijkdom: 
niet strak de regels volgen maar liefdevol, met 
wijsheid, naar de ander omzien, zoals Jezus dat ook 
doet. Hans sloot zijn overweging af met de woorden 
van het themalied: ‘Maar als in harten heimwee 
brandt naar nieuwe tijd en blijer land, dan breken 
mensen op en gaan, men komt in vuur en vlam te 
staan!’ 

De viering werd besloten met een vraag om over na 
te denken: ‘Wat voor huis ben jij?’ 

“…..Ik wil een huis zijn dat als een huis staat, 
waar je altijd binnen kunt lopen.  
Een huis waarin van alles omgaat,  
met alle deuren open…. 
Ben jij zo’n huis, dan zit je goed. 
Je fundeert wat je gelooft op de heipalen van 
wat je doet.” 

Bij de koffie op het kerkplein was er gelegenheid tot 
napraten over de viering. Er kon ook letterlijk 
geproefd worden van koekjes en cakes door 
koorleden gebakken. 

Hopelijk hebben alle kerkgangers de ‘Open armen’ 
ervaren en weten weer steeds meer mensen de weg 
naar onze vieringen te vinden. Welkom in de kerk! 

Rita van Doesum-Karsten 

Bericht van  het Heilig Boontje 
Het is al bijna 2 jaar geleden dat we onze laatste 
Heilig Boontje maaltijd hebben verzorgd. Helaas is 
het nog steeds niet mogelijk geweest om deze 
activiteit opnieuw op te starten. Corona heeft 
behoorlijk wat roet in het eten gegooid en nu we er 
aan dachten om voorzichtig weer op te starten gaan 
de besmettingscijfers weer omhoog. 

Het lijkt ons op moment geen goed idee om de 
maaltijd zoals we dit voorheen deden weer te 
hervatten. Komt nog bij dat onze Parochiezaal niet 
meer beschikbaar is omdat dat er, hopen we, 

eindelijk eens kan worden begonnen met de 
verbouwing. 

Onze handen jeuken om u weer en mooie maaltijd 
voor te zetten onder het genot van een gezellig 
samenzijn maar het moet wel veilig. We denken na 
over een alternatief, u hoort spoedig van ons. 

Hermine Wilmink 

Sfeervolle lampionnetjes in het donker: 
Sint Maarten optocht op donderdag 11 
november 

 

Herfst in het land betekent ook dat de St. Maarten 
lampionnenoptocht zich bijna aandient. En we zijn 
heel blij dat de optocht dit jaar door mag gaan. De 
optocht is op donderdag 11 november om 17:15 
uur. De optocht is bedoeld voor kinderen van 2 tot 
en met 8 jaar, maar oudere kinderen mogen 
natuurlijk ook gezellig meelopen. 

De optocht begint direct om 17.15 uur in de kerk aan 
de Heelsumseweg te Bennekom. Vervolgens lopen 
we in een lange stoet achter Sint Maarten op zijn 
paard naar het veld bij het Papenpad. Daar luisteren 
we samen naar het verhaal van Sint Maarten dat heel 
boeiend wordt verteld en uitgebeeld. Aanmelden is 
niet noodzakelijk. 

Zoals elk jaar is het ook nu niet de bedoeling om 
personenauto’s op het plein voor de kerk te 
parkeren. Het plein wordt vrijgehouden voor de start 
van de optocht. Parkeren bij de Plus is een goede 
optie. Bij slecht weer zijn laarzen raadzaam (of wordt 
het binnen in de kerk gevierd). 

Alvast een hele leuke Sint Maarten toegewenst! Vind 
je het leuk om mee te helpen met de organisatie van 
dit leuke evenement, neem contact met ons op! We 
zijn op zoek naar nieuwe leden. 

Werkgroep Sint Maarten Bennekom 
Irene Hofstad 

Email: SintMaartenBennekom@gmail.com 
 

 

mailto:SintMaartenBennekom@gmail.com
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 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste dames, 
Het nieuwe seizoen is begonnen. Op 13 september 
hadden wij onze openingsviering met als thema 
“Licht en barmhartigheid”. Mevrouw Ria van den 
Burg ging daarin voor. Zij is lid van de Vrije 
Evangelische gemeente en BABS (Buitengewoon 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand). De lezing was 
uit Filippenzen (vers 1 t/m 18) en aansluitend had Ria 
een mooie overweging. Als U die na wilt lezen kan 
dat op onze website (https://bit.ly/kvg-toespraak-
ria-vd-burg). Tijdens de openingsviering hebben wij 
onze overleden leden herdacht en de kaars voor hen 
aangestoken aan het licht. Marlise Peters en Wendy 
Beukema verzorgden de muziek en zang. De collecte 
was voor het vaste goede doel van het KVG, namelijk 
Melania. Ria van den Burg sloot de openingsviering 
af met een mooie wegzending; de zegen van St. 
Patrick:  

De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten 
en te beschermen tegen gevaren van links en 
rechts. 
De Heer zij achter u, om u te bewaren voor 
gemene aanvallen van anderen. 
De Heer zij onder u, om u op te vangen als u 
dreigt te vallen 
De Heer zij in u, om u te troosten als u verdrietig 
bent. 
De Heer zij om u heen, om u te verdedigen als 
mensen over u heen vallen. 
De Heer zij boven u, om u te zegenen. 
Moge God zich over u ontfermen. Nu en altijd. 

Aansluitend aan de openingsviering hadden wij de 
ALV. Onze dames zijn verrast met een klein gebakje 
om toch een beetje te vieren dat wij in het nieuwe 
jaar onze lezingen door kunnen laten gaan. Onze 
notulen zijn op een kleine aanpassing na goed-
gekeurd. De kascommissie heeft de financiën 

gecontroleerd en goed bevonden. De contributie zal 
ook dit jaar hetzelfde blijven. Bij de mededelingen 
heeft Marian Bolscher een korte toelichting gegeven 
over de KVG bijeenkomst van 4 oktober over 100 jaar 
Melania en 50 jaar KVG-Melania en wat er die avond 
nog meer verwacht kan worden. 

Onze jubilarissen zijn 
gehuldigd: Truus Appelman 
50 jaar, Marianne van 
Oostrum 40 jaar, Toos 
Teunissen 25 jaar en Anneke 
Meijering 25 jaar lid. Bij 
Anneke zijn we later op bezoek geweest want zij was 
verhinderd om aanwezig te zijn. 

Verder hebben wij afscheid genomen van twee van 
onze trouwe bestuursleden. Lia Fintelman was al 
sinds 2006 lid van ons bestuur. Daarnaast 
organiseert Lia de koffieochtenden met Toos en 
deed samen met Marian en Toos de creatieve 
middagen. 

Agnes Gieling was vanaf 2009 lid van het bestuur. Zij 
wist altijd aan te geven of er bijzondere huwelijken, 
verjaardagen van onze leden, enz. waren en zij is 
jarenlang de Wijkcoördinator van het KVG geweest. 
Ze was ook altijd de vraagbaak als wij iets niet wisten. 
Beide dames gaan wij ontzettend missen in het 
bestuur. Gelukkig blijven ze beiden actief in de Wel 
en Wee groep. Het bestuur heeft op een zonnige 
middag afscheid genomen van Lia, Agnes en Gea 
(wat vorig jaar niet mogelijk was wegens Corona-
regels) en ze getrakteerd op een gezellige middag 
met koffie/thee en lekkers en als afsluiting een 
heerlijke Indische maaltijd. 

Binnen het bestuur hebben we wat geschoven met 
de functies. Ria Roelofs wordt voorzitter van de Wel 
en Wee groep, Henny de Nijs is naast vicevoorzitter 
ook onze secretaris geworden. 

Als afsluiting van de vergadering hebben wij samen 
nog een glaasje wijn gedronken en getoost op een 
prachtig KVG jaar.  

4 oktober was de speciale Melania avond over 100 
jaar Melania & 50 jaar KVG-Melania 
De avond werd gevuld door presentaties en verhalen 
van Ceciel Bruin, Truus Appelman en Marian 
Bolscher. Ieder had haar eigen verhaal over de tijd 
dat zij voor Melania actief waren of nog steeds zijn. 
Verder waren er ook spullen te bekijken uit het 
Melania archief. Ceciel Bruin vertelde over de 
geschiedenis van Melania. Ze had de 100 jaar die 

https://bit.ly/kvg-toespraak-ria-vd-burg
https://bit.ly/kvg-toespraak-ria-vd-burg
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Melania bestaat in 5 jaarblokken verdeeld en bij 
ieder jaarblok vertelde ze over de ontwikkeling van 
Melania en een vrouw die veel voor Melania 
betekende in dat tijdvak. Truus vertelde over haar 
jeugd en dat de katholieke opvoeding haar 
gemotiveerd heeft om opleidingen te volgen en 
actief te worden binnen organisaties waaronder 
Melania. Zij vertelde ons over 50 jaar KVG Melania 
en de projecten van toen. Marian stelde ons 3 
projecten voor die waren geselecteerd voor het 
komende jaar om door ons KVG financieel te 
steunen. Na de pauze waren de meeste stemmen 
voor het 3e project (de druppelirrigatie voor de droge 
grond in Kenia). Aan het eind van de avond werd 
door Marlise, onze penningmeester, een cheque 
overhandigd namens ons KVG aan Marian voor het 
gekozen Melania project ter waarde van € 148 (€ 100 
+ € 2 voor ieder aanwezig lid. 

 

Ceciel bedankte ons KVG leden voor onze warme 
betrokkenheid en steun. 

Komende gebeurtenissen 
8 november: lezing Onderwijs vroeger en Nu 
6 december: een lezing over Taiwan. 

Namens het bestuur, 
Inge Wijngaard 

Moment van gedenken Bennekom 
Een sfeervol verlichte begraafplaats. Mensen die 
met een brandend kaarsje hun weg zoeken naar het 
graf van een dierbare. Om hem of haar te 
gedenken. 

Vrijdag 12 november begint dit moment van 
gedenken om 19.30 uur in de Oude Kerk aan de 
Dorpsstraat met stilte, muziek en een woord van 
herinnering. 

Daarna verlaat ieder die dat wil met een brandend 
kaarsje de kerk en wordt er overgestoken naar de 
begraafplaats waar ‘lichtjes’ op de verschillende 
graven worden neergezet. Ook zij van wie geliefden 
gecremeerd zijn, krijgen de gelegenheid om hen op 
deze avond te gedenken en een kaarsje op de 
begraafplaats neer te zetten. 

De Raad van Kerken Bennekom en Opella nodigen 
iedereen, die op deze manier een dierbare wil 
gedenken, uit op de Gemeentelijke Begraafplaats in 
Bennekom.  

Bij terugkomst in de Oude Kerk is er koffie en thee en 
alle gelegenheid met elkaar na te praten. 

Solidariteitsmaaltijd 19 november in 
het Kerkheem 
De wereldmaaltijd wordt dit jaar in een ander jasje 
gestopt. Op een moment dat elke 10e wereldburger 
honger lijdt, richten wij ons op een gezonde maaltijd 
van bodem dicht bij huis. Aan de oorlogen kunnen 
wij niet veel doen, aan klimaatverandering en 
gedragsverandering qua voedsel wel. En aan een 
inclusievere samenleving. 

Daarom gaan we dit jaar een maaltijd bereiden van 
100 % voedsel van lokale bodem, gezaaid en geoogst 
door de mensen van de Hoge Born in Wageningen. 
Tijdens de maaltijd zal een medewerker  van de Hoge 
Born iets over hun werkwijze vertellen. Met de 
opbrengst van de solidariteitsmaaltijd willen wij een 
bijdrage leveren aan de vervanging van de oude 
tractor. Hierover meer tijdens de maaltijd. 

De maaltijd is dit jaar in de grote zaal van het 
Kerkheem van de Alexanderkerk (Oude Kerk 
Bennekom) om de 1,5m afstand voor degene die hier 
behoefte aan heeft ook de gelegenheid te bieden 
aan de maaltijd deel te nemen. Ook bij ons zal de 
regel gelden: toegang alleen als u gevaccineerd bent, 
getest of genezen verklaard bent. Dit zal bij ingang 
digitaal of met papieren bewijs gecheckt worden. 

We beginnen om 17.45 uur met de inloop en om 18 
uur met de maaltijd. De maaltijd wordt om 19 uur 
afgesloten zodat u ook de Taizéviering van de Raad 
van Kerken in de katholieke kerk kunt bezoeken. 

U kunt zich eenvoudig opgeven via een email naar 
nicolebischoff60@gmail.com of bellen naar Nicole 
Bischoff (0624 888 105), Gozien van de Schans 
(0318 419 667), Hans Egberts 0318 413 930 of Leni 
Muilwijk 0317 419 717. We hopen u 19 november in 
gezondheid te ontmoeten. 

De werkgroep sobere maaltijd 

mailto:nicolebischoff60@gmail.com
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Taizé-viering 

 

 

 

 

Op vrijdag 19 november 2021 om 19.30 uur wordt in 
de katholieke kerk aan de Heelsumseweg 1, 
Bennekom een Taizé-viering gehouden, 
georganiseerd door de Raad van Kerken. Het thema 
van deze vesper is ‘Bevrijding’. 

Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van 
eenvoudige meditatieve liederen, momenten van 
stilte, lezingen en gebed. Koor en muzikanten komen 
uit verschillende kerkgenootschappen, geheel in lijn 
met de oecumenische kloostergemeenschap van 
Taizé (Frankrijk). De geloofsgemeenschap van Taizé 
is ontstaan na 1945 en streeft ernaar wereldwijd 
mensen uit verschillende kerkelijke tradities met 
elkaar te verbinden. 

U bent van harte welkom deze viering bij te wonen. 
Aanmelden hoeft niet, iedereen mag gewoon weer 
naar de kerk komen (zonder coronatoegangsbewijs). 
Wel wordt gevraagd om rekening met elkaar te 
houden en afstand te bewaren, zeker als men mee 
wil zingen. Voor actuele informatie over  eventuele 
coronaregels, kunt u de website van de Raad van 
Kerken raadplegen: https://rvkbennekom.com. 
Taizé-vesper 
Datum: 19 november 2021 
Locatie: Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, 

Heelsumseweg 1, te Bennekom 
Aanvang: 19u30 
Thema: Bevrijding 

Collectie: onkostenbestrijding van de dienst

 
A Rocha gezinswandeling 
Op 6 november om 13.00 uur organiseert A Rocha 
Bennekom een educatieve gezinswandeling. Een 
boeiend parcours is uitgestippeld! De wandeling is 
interessant voor volwassenen, en biedt voor 
kinderen en ouders leuke opdrachten onderweg. 
Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor iets lekkers 
voor onderweg. De wandeling duurt ongeveer 
anderhalf uur. We verzamelen bij de parkeerplaats 
aan de Zoomweg, iets nabij de hoek met het 
Heidepark in Wageningen. Graag opgeven via 
arocha@bennekom.org uiterlijk 4 november. 

Maandelijkse werkmiddag 
Zaterdag 13 november gaan we weer verder werken 
op het terrein aan de Franse Kampweg. Nu we een 
beheerplan hebben zien we dat er nog heel wat werk 
te doen is. We gaan weer verder met het verwijderen 
van de opslag en het open maken van het terrein. 
Voor gereedschap is gezorgd. Ook de catering wordt 
weer geregeld. Wel graag even melden op onze 
website arocha@bennekom.org dan zorgen we dat 
er genoeg koffie en thee is. We beginnen weer om 
13.00 uur. Graag tot ziens! 

Diakenwijding Erik Rozeman 
Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van 
Utrecht, zal op 13 november Erik Rozeman tot diaken 
wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in 
de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange 
Nieuwstraat 36). De wijdingsplechtigheid zal 
plaatsvinden conform de dan geldende 
coronamaatregelen en is dus mogelijk alleen op 
uitnodiging bij te wonen. 
Rozeman wordt tot transeunt diaken gewijd: de 
laatste stap op weg naar de priesterwijding, die op 
18 juni 2022 zal plaatsvinden.  
Erik Rozeman werd op 10 april 1985 geboren in 
Hengelo (O). Hij volgde zijn priesteropleiding aan het 
Ariënsinstituut in Utrecht. Voordat hij met de 
priesteropleiding begon, heeft hij de studie 
rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden 
afgerond. Na zijn afstuderen werkte hij als jurist. 
Per 1 september 2021 heeft kardinaal Eijk hem 
benoemd als kandidaat-priester en lid van het 
pastoraal team in de parochie Z. Titus Brandsma 
(Wageningen, Ede, Renkum e.o.). 

Uit: Parochiebladenservice november 2021

  

https://rvkbennekom.com/
mailto:arocha@bennekom.org
mailto:arocha@bennekom.org
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 _________ WERKGROEPEN AAN HET WOORD _____________  

De koffiezetgroep 

 

Onze koffiezetgroep bestaat uit 9 vrouwen: Gertrud 
van Uhm, Marian Bolscher, Marian Hulsbosch, Mieke 

de Heij, Ton Gommers, Renate Roetgerink, Beppie 
Govers, Hermine Wilmink en Marianne van Oostrom 
en 1 man: Hans Wilmink (veel Mariannen, weinig 
mannen!!) 

Zij verzorgen elke zondag na de viering uw kopje 
koffie. Behalve als er een Arsisviering is, dan verzorgt 
Arsis ook de koffie. 

Met twee personen wordt er vooraf koffie gezet en 
na de viering zorgen zij ervoor dat alles klaar staat. 
Men is ongeveer één keer in de maand aan de beurt 
en kan men niet, dan is ruilen meestal geen 
probleem. Het is een flexibele groep die elke keer 
weer met plezier de koffie verzorgt. 

Het koffiedrinken na de viering is erg belangrijk, het 
is een sociaal gebeuren, het verbindt, men 
informeert naar elkaar en wisselt nieuwtjes uit. Het 
werd dan ook erg gemist toen koffiedrinken een 
tijdje niet meer mocht i.v.m. Corona. Gelukkig mag 
het nu weer buiten en onze Lieve Heer is ons goed 
gezind want tot nu toe was het weer meestal goed…. 
Met de verbouwing van de Parochiezaal in zicht zal 
het in de winter ook voornamelijk buiten, in de 
Torenzaal of kerk koffiedrinken zijn. Dit is niet erg, 
koffie drinken samen smaakt overal goed. Het enige 
wat er dan ontbreekt is ….. een koekje erbij!!! 

Hermine Wilmink 
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 _______________________ ESTAFETTE ______________ 

MVR-estafette: Ria Roelofs 
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: Ria Roelofs-Leisink 

Leeftijd: 62 Jaar 

Geboren te: Vierakker (gem Zutphen) als oudste 
dochter in een gezin van 6 (4 meiden-2jongens); m’n 
ouders zijn nu 90 en 88 en nog zelfstandig wonend in 
Vorden. 

Verliefd, verloofd, getrouwd: Volgend jaar mei vier 
ik met Jos ons 40 jarig huwelijk met onze 3 kinderen 
met aanhang en 6 kleinkinderen; rijkdom! 

Hobby’s: Mooie reizen maken en nieuwe plekken en 
mensen ontmoeten vind ik wel erg boeiend, zoals de 
reis naar Rome o.l.v. Klaas en Janneke Postma en 
naar Egypte met Guido Dieteren. Hopelijk komen er 
nog meer zulke reizen. Verder mag ik graag lezen en 
mooie films kijken. De levensbeschouwelijke 
programma’s op tv volg ik ook graag. Kamperen is 
ook een favoriete bezigheid. Geschiedenis, bijv. de 
HBOV in Bennekom, en niet te vergeten fietstochten 
maken met lekker weer, we komen tijd tekort. 

Opleiding: Inservice A-opleiding in het St. Jozef 
ziekenhuis in Doetinchem. In 1982 gediplomeerd. 
Doordat we in 1984 Stefan kregen en in 1986 Daniel 
en datzelfde jaar ook verhuisden naar Bennekom 
heb ik niet heel lang als verpleegkundige gewerkt. 
Door het werk van Jos was dat een beetje moeilijk te 
organiseren. In 1989 kwam Simone er ook bij en was 
ik helemaal blij om zelf voor de kinderen te kunnen 

zorgen. In 1998 ben ik bij de Klinkenberg in Ede weer 
begonnen, daarna het toenmalige Kruiswerk in 
Wageningen en Bennekom, heel fijn werk om in 
zoveel verschillende huishoudens de mensen te 
kunnen verzorgen met kleine en grote hulpvragen. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Toen we 35 jaar geleden in 
Bennekom kwamen wonen (in de Kraats) werden we 
al gauw bezocht door iemand van de kerk, heel 
gezellig i.v.m. de geboorte van onze 2e zoon (Ton 

Gommers met de doopkoffer 😊). Ze vertelde 
enthousiast over de kerk en het KVG waar ik me toen 
ook bij aangesloten heb.  
Een paar jaar later ben ik gaan zingen bij Arsis, verder 
ging ik af en toe wel eens naar een lezing in de kerk 
toen. De kindernevendienst heb ik ook nog gedaan 
onder leiding van Zr Aurelia.  
Ongeveer 20 jaar geleden zijn we in het dorp komen 
wonen; sindsdien of doordat we wat ouder 
geworden zijn voel ik me steeds meer betrokken, je 
leert ook steeds meer mensen beter kennen. We 
hebben de Alfa cursus gevolgd in Renkum, het 
Groene Boekje kijk ik ook altijd goed na en vaak vind 
ik wel een film of mooie cursus. Guido organiseerde 
“DE BIJBEL voor dummy’s“, mooie ochtenden vond 
ik dat. Het is niet helemaal MVR allemaal, maar vaak 
tref ik ook m’n eigen parochianen bij de 
verschillende cursussen. De verschillende vieringen 
in onze kerk zijn erg mooi, door de verscheidenheid 
in voorgangers is het nooit saai. Het voelt fijn en 
goed om daar onderdeel van te zijn, we mogen ons 
gelukkig prijzen met zo’n actieve gemeenschap 
waardoor onze kerk hopelijk nog heel lang kan 
blijven bestaan. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Dit vind ik heel lastig om te verwoorden, er 
gebeurt zoveel binnen het Katholicisme, mooie en 
minder mooie of afschuwelijke gebeurtenissen, het 
sluiten van veel kerken door de parochiefusies, heel 
moeilijk allemaal. Het zal voor veel mensen heel 
lastig zijn om het geloof vast te houden als hun vaste 
zekerheden wegvallen, zoals hun vertrouwde kerk. 
Hopelijk geven we nieuwe mensen een warm 
welkom gevoel. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? We moeten het samen doen in de 
geloofsgemeenschap, ieder naar eigen kunnen, zou 
ik zeggen. Daarom ben ik graag praktisch bezig, zoals 
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af en toe koster zijn, assisteren bij de seniorendag, 
bestuur van KVG niet te vergeten of schoonmaak-
werkzaamheden. Veel vergaderen of notuleren is 
aan mij niet besteed. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Het zou mooi zijn als er wat meer 
mooie koren of orkesten in de kerk zouden spelen 
tijdens vieringen of andere bijeenkomsten. Muziek 
en zang is een belangrijk onderdeel in onze 
vieringen, hiermee zou je misschien nieuwe mensen 
kunnen interesseren. Wat ik nu mis is een mooi 
zaaltje; hopelijk is dat binnen afzienbare tijd nu 
gerealiseerd. 

Mooie MVR-herinnering: Ach dat is moeilijk kiezen, 
de communie-vieringen van onze kinderen, of de 
Palmpasen-viering waarbij de versierde stokken al 
leeg zijn voor het einde van de viering. 

Verder actief met: oppassen op onze 6 klein-
kinderen, een verrijking voor ons om deze hummels 
te zien opgroeien. De Zonnebloem in Bennekom, Alle 
goeds vakanties: hiermee ga ik af en een week weg  
naar verschillende locaties in Nederland om de 
mensen te helpen die wat extra zorg nodig hebben, 
heel fijn om te doen. Ook  genieten van de tuin in alle 
seizoenen, en een mooie wandeling met ons hondje 
Sammy, altijd fijn. 

Stokje gaat door naar: Nelly Beerepoot 

Want: We kennen elkaar al zolang en ze doet weer 
heel andere dingen binnen de MVR, benieuwd naar 
haar verhaal! 
 

 

 ________________________ FORUM ________________________  

Marcus 13, 24-32 – Onherroepelijk, 
onvergeeflijk 
Aan het einde van het kerkelijk jaar lezen we altijd 
een apocalyptische tekst uit het evangelie, dit jaar uit 
Marcus 13. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als 
ik zo'n tekst onder ogen krijg, kost het mij altijd even 
moeite om erin te komen. Dat heeft twee redenen. 
De eerste is dat ik eerst blijf hangen op de 
schrikwekkende beelden. In de tekst van vandaag 
wordt gesproken over de zon die verduisterd wordt 
en de maan die geen licht meer geeft, de sterren die 
uit de hemel vallen. En dan is er vervolgens de 
verschijning van de Mensenzoon, die aankomt op de 
wolken. Dat laatste roept bij mij minder schrik op, 
maar toch ook wel enige bevreemding. Hoe moet ik 
me dit voorstellen? 

Het tweede dat me hoofdbrekens geeft, is die 
voorspelling dat het einde der tijden aanstaande is. 
'Deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn 
wanneer als die dingen gebeuren', zegt Jezus hier. 
Nou, dat is mooi niet uitgekomen. Het lijkt wel op die 
uiterst precieze voorspellingen van de Jehova's 
getuigen die we nog weleens horen voor het 
moment van het einde van de wereld, met datum en 
tijdstip erbij. 

Misschien moet je iets heel ergs meemaken om de 
apocalyptische beelden te kunnen herkennen – niet 
letterlijk, want ze zijn symbolisch bedoeld. Het gaat 
erom dat de wereld in elkaar stort, dat je wereld in 
elkaar stort. De gemeente van Marcus, waar het 
evangelie geschreven werd, maakte waarschijnlijk 

de Joods-Romeinse oorlog mee, waarbij het land 
Palestina verwoest werd en iedereen die daartoe 
nog in staat was moest vluchten. Het was of de zon 
niet meer opkwam. Gedurende de hele geschiedenis 
van de mensheid zijn er grote rampen gebeurd en 
konden mensen zich herkennen in de hier gebruikte 
beelden. Maar ook rampen in het persoonlijke leven 
kunnen maken dat het lijkt of alles ophoudt te 
bestaan. 

Jezus wijst, midden in die duistere nacht, op een 
andere werkelijkheid, op Gods werkelijkheid die 
doorbreekt. Het is in de grootste ellende, in 
apocalyptische rampen – Auschwitz, Hiroshima, de 
wereld die ten einde loopt dat Gods Rijk op 
aanbreken staat, gesymboliseerd hier in de 
Mensenzoon die op de wolken aankomt. Geloof ik 
dat, ook in de meest benarde omstandigheden, God 
zich openbaart? Dat als de dood alomtegenwoordig 
lijkt die juist zijn grootste nederlaag tegemoet gaat? 
Dat is apocalyptisch geloof. En als ik dat lastig vind 
om te geloven, kan ik misschien geloven op gezag 
van anderen: het gezag van Jezus, het gezag van de 
gemeente van Marcus, het gezag van vele andere 
vluchtelingen in de loop van de geschiedenis. Dat 
moet voldoende zijn. 

Nu over die precieze tijdstippen of over de 
onmiddellijke nabijheid van het einde der tijden. Wat 
Jezus op het laatst zegt: “Niemand weet wanneer het 
tijdstip zal aanbreken, alleen de Vader”, dat 
ontnuchtert eigenlijk al een hoop. Het gaat er niet 
om het einde der tijden, de waarschijnlijkheid ervan, 
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te beredeneren. Misschien moeten we het zien als 
een spanningsboog in ons tijdsbesef. Het is als de 
dood in ons eigen leven: mijn aanstaande dood geeft 
spanning aan mijn leven. Waar zou ik voor moeten 
leven als ik toch niet dood ga? Zo geeft ook het besef 
dat we een eind kunnen maken aan het menselijk (en 
ander) leven door oorlog, klimaatswijzigingen, 
verwoesting van de natuur en uitroeiing van dieren- 
en plantensoorten, spanning en verantwoordelijk-
heid aan het bestaan van de mensheid. Er vallen 
beslissingen die blijvende sporen achterlaten. Bayer 
en Monsanto zijn gefuseerd, twee kolossale firma's – 
de een produceert genetisch gemanipuleerde zaden 
en de ander pesticiden. Is dat de doodsteek voor 
weer x andere insectensoorten, vogels, wilde 
planten? Valt het verlies van een diersoort terug te 
draaien? Is het uitroeien van een diersoort 
onvergeeflijk? 

De gedachte van de eindtijd brengt in beeld dat er 
gebeurtenissen zijn, handelingen of het nalaten 
ervan, die onherroepelijk zijn. Dat er zaken zijn 
waartegen we uit alle macht 'nee' moeten zeggen of 
juist 'ja'. De dood van zes miljoen joden is 
onherroepelijk. Zes miljoen personen hebben hun 
leven niet kunnen voortzetten omdat hun dat leven 
niet gegund werd. Onherroepelijk, onvergeeflijk. 
Datzelfde geldt ook voor die bijensoort, miljoenen 
bijtjes die niet mogen leven omdat de bedrijven x en 
y een hogere sojaopbrengst willen, zodat ze niet één, 
maar vijf miljard dollar winst kunnen bijschrijven. 
Onherroepelijk, onvergeeflijk. Ook hierover gaat 
apocalyptisch geloof. 

Marc van der Post 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Kerstmis) tot zondag 5 december; voor TitusBreed tot 22 
november (!); e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

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

  

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 
Rijdienst 
coördinator Ad Meijs, rijdienst@rkkerkbennekom.nl 
 

 

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
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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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/

