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 _____________ DE DONKERE DAGEN VOOR KERST _____________  

Dit jaar waren er weer zoveel donkere wolken voor Kerst: de Corona wolk, de klimaat 
wolk, de onrustwolk. Aanzwellende onzekerheden, waardoor je in je schulp wilt 
wegkruipen, lekker warm, diep onder de dekens. En dan….. dan hoor je de profeet 
Jesaja spreken met Kerst. 

Woorden die opgetekend zijn in het diepste dal van ellende: Jeruzalem was verwoest, 
de inwoners leefden in ballingschap, en wat zegt Jesaja? 

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker 
wonen worden door een helder licht beschenen. Een kind is ons geboren, een zoon 
ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. De koning van de vrede. 

En dan hoor je hoe mensen op een verre reis een kind krijgen, ver van hun veilige 
thuis. Een baby, een wonder van hoop en liefde, een wonder van mogelijkheden. 
Toekomstmuziek, in benarde omstandigheden en dan weet je: Wat er ook gebeurt: 
God is nabij, Hij is tot ons gekomen, om ons de weg te wijzen: uit onszelf naar elkaar 
en naar Hem toe. 

Zoals Paus Franciscus zegt: Laat je niet ontmoedigen of verlammen, droom van een 
betere wereld en werk eraan. Stem je dromen af op het evangelie, dromen van 
solidariteit, broederschap, rechtvaardigheid en vrede. Zo mogen we door die donkere 
wolken toch Zijn licht zien komen: 

Opstaan uit het contactverlies door Corona, naar het zoeken van hulp 
wanneer het ons zwaar valt en het geven van hulp, wanneer we dat kunnen. 

Uit de klimaatwolk, door te kijken hoe we zelf zorg kunnen dragen voor 
moeder aarde. 

Uit de onrustwolk door vrede en verbinding te zoeken met wie anders denkt. 

Het licht van het kerstkind kan door al die wolken heen breken, het wil ons bevrijden 
van kwaad en oproepen tot gerechtigheid en liefde. 

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

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

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

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 ____________________ KERKBERICHTEN  ____________________  

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 19 december t/m 
13 februari in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom. 
Aanmelden voor de Kerstvieringen 
Voor de vieringen met Kerst moet u zich aanmelden. 
Dit gaat op dezelfde wijze als u gewend was, dus via 
de link naar het aanmeldformulier in de digitale 
nieuwsbrief, via de MVR website of door aanmelding 
bij de Parochiewacht. Aanmelden kan van maandag 
20 december 8.00 uur tot en met donderdag 23 
december 22.00 uur! 

De viering op Kerstavond om 20.00 uur is zonder 
kerkgangers. U kunt de viering volgen via de  
livestream of op een later moment terugkijken. De 
link vindt u t.z.t. in de digitale nieuwsbrief en op de 
MVR website. 

U hoeft zich voor de andere vieringen niet aan te 
melden. 1,5 meter afstand houden en een mondkapje 
dragen bij het lopen in de kerk zijn weer verplicht. 

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 Engels-
talig vieringenrooster, speciaal voor onze buiten-
landse gasten. 

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 

Vrijdag 24 december, kerstmiddag 
**AANMELDEN VERPLICHT** 

16.00! uur: Gezinsviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: werkgroep gezinsviering 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA / Bolivia, 

NL11 RABO 0307 0604 38 

Kerst-gezinsviering op 24 december om 
16.00 uur 
Vanwege de avondlockdown kan de traditionele 
gezinsviering op Kerstavond helaas niet doorgaan. 
Daarom organiseert de werkgroep gezinsviering een 
korte viering op 24 december om 16.00 uur. In een 
feestelijke kerk wordt het kerstverhaal verteld, er 
worden kerstliedjes gezongen en de kerststal kan 
worden bekeken. Als je het leuk vindt mag je 
verkleed komen als engel, herder of schaap. Bij het 
lopen in de kerk is een mondkapje verplicht en er zijn 
zitplaatsen op 1,5 meter; je kunt gaan zitten waar 
kussentjes in de banken liggen. Dat betekent dat er 
minder zitplaatsen zijn dan anders en dat je je moet 
aanmelden voor de viering. Op rkkerkbennekom.nl 
vind je het aanmeldformulier. Aanmelden kan van 
maandag 20 december 8.00 uur tot en met 
donderdagavond 23 december 22.00 uur. 

Vrijdag 24 december, Kerstavond 
**LIVESTREAM, 
Viering zonder kerkgangers** 

20.00 uur: livestream van viering m.m.v. Arsis 
voorganger: Antoinette van Schaik  
collectes: U kunt uw bijdrage voor de collectes 

overmaken: voor de eigen parochie 
op NL72 RABO 0156 2767 20; voor 
ENDA / Bolivia op NL11 RABO 0307 
0604 38. 

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. 

Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag 
**AANMELDEN VERPLICHT** 

10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 
Koor 

voorganger: priester Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad, NL05 TRIO 0212 1854 11 

**Op Eerste Kerstdag is de kerk ’s middags 
van 14.00 uur tot 16.30 uur geopend, om 
de kerststal te bekijken of een kaarsje op 
te steken.** 

http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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Zondag 26 december, Tweede Kerstdag 
**AANMELDEN VERPLICHT** 

11.00! uur: Eucharistieviering m.m.v. Cantors 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Mooi Leven Huis, Bennekom, 

NL74 RABO 0310 5437 38 

Dat het verhaal van lang geleden, 
vervuld van de eenvoud van een kind 
in ieder van ons terug mag opleven… 

Dat uitkijken verwachten wordt 
en hoop als zekerheid over de wereld schijnt… 

Dat alle zorgen voor heel even 
in de warmte van de kribbe geweven worden 
en verworden tot één grote belofte… 
Dé belofte van een kind, 
de belofte van een nieuwe tijd waarin we 
mogen 
ervaren dat Gods licht de duisternis verdrijft. 

Dat de ster van hoop, vreugde en nieuw leven 
opnieuw liefde geven mag. 

De Locatieraad en Pastoraatsgroep wensen U: 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 

Vrijdag 31 december, Oudjaar 

16.00! uur: Vesperviering m.m.v. Cantors 
voorganger: Marian Bolscher  

Zondag 2 januari 2022, Epifanie 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Kleinkoor MVR 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede, 

NL54 ABNA 0432 3668 06 

Vanwege de beperkende maatregelen door 
Corona, kunnen wij helaas geen Nieuwjaars-
receptie houden na de viering op 2 januari 
2022. In gedachten heffen wij wel het glas 
op een beter jaar. 

De Lokatieraad 

Zondag 9 januari, Doop van de Heer 
10.30 uur: Eucharistie viering m.m.v. Gemengd 

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

Zondag 16 januari, Eenheidszondag  
10.00 uur: Oecumenische viering 

Brinkstraatkerk 
voorgangers: Ben Piepers en dominees 

Zondag 23 januari, 3de zondag d/h jaar  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Willemshoeve, 

NL43 RABO 0107 7284 51 

Zondag 30 januari, 4de zondag d/h jaar  
10.30 uur: Titusviering in Ede 
voorgangers: pastoor Henri ten Have, Erik Rozeman 

Zondag 6 februari, 5de zondag d/h jaar  
10.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas, NL68 RABO 0157 6511 85 

Zondag 13 februari, 6de zondag d/h jaar  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vereniging ME, 

NL85 INGB 0004 2869 57 

De eerste collecte is altijd voor onze geloofsge-
meenschap en parochie. U kunt uw bijdrage hier-
voor ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 
t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder 
vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’. 

De rekeningnummers van de doelen voor de 
tweede collecte zijn achter het collectedoel 
vermeld. 

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 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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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 of bellen met Ad Meijs, 
0318 418 273. Er zal dan geprobeerd worden om een 
rijder te zoeken. 

Mededelingen 
Woord en Communievieringen in Walraven 

(onder voorbehoud) 
Berinchemzaal Walraven II. 
 18  december 2021 16.00-17.00 uur 
 8 januari 2022 16.00-17.00 uur 
 12 februari 2022 16.00 -17.00 uur 

Overleden: 
- Til Staadegaard 24 september 2021 
- Lucie Timmermans 9 oktober 2021 
- Tom Kettler 14 oktober 2021 
- Ruud van der Linden 18 november 2021 

 
 

Even voorstellen: ‘Kleinkoor MVR’, een 
nieuw koor 
Onze geloofsgemeenschap heeft een nieuw koor er 
bij, het ‘Kleinkoor MVR’! Truus Appelman liep al 
enige tijd rond met het idee om het al bestaande 
gelegenheidskoor een meer permanente vorm te 
geven. Samen met Janneke Postma kwam zij op het 
idee om het Kleinkoor MVR op te richten. In onze 
geloofsgemeenschap is een aantal parochianen dat 
graag zo nu en dan wil zingen, maar niet iedere 
maand. Voor hen is dit nieuwe koor erg geschikt. Het 
plan is vervolgens besproken in het Liturgisch 
Beraad, dat er erg enthousiast over was. Janneke 
wordt de nieuwe dirigente en Rineke Hoens zal, waar 
nodig, ondersteuning bieden. Er hebben zich al 15 
mensen aangemeld die mee willen zingen. Er zal 
gezongen worden met een redelijk constant 
repertoire, omdat de momenten van repeteren 
beperkt zullen zijn.  

Het Kleinkoor MVR zal voor het eerst zingen op de 
eerste zondag in het nieuwe jaar, op 2 januari. Maar 
ook op Aswoensdag, bij uitvaarten en een enkele 
keer op een zondag. 

Hans Wilmink 

Eerste Communie 
Na de jaarwisseling willen we weer gaan starten met 
de voorbereiding voor de Eerste Communie. We 
hopen op voldoende aanmeldingen zodat we in 2022 
weer een mooie feestelijke Eerste Communie viering 
in onze kerk kunnen hebben. U kunt uw zoon en/of 
dochter (vanaf groep 4 van de basisschool) hiervoor 
aanmelden bij Christianne Marcelis-van Acker 
(marcelis.vanacker@hetnet.nl; 0318 418 347). 

Nog geen Heilig Boontje maaltijd 
Het is helaas nog niet veilig om een gezellige 
bijeenkomst te organiseren. Vlak voor de Kerst 
hadden we een samenzijn bij de Kerststal gepland 
maar net als zoveel andere activiteiten kan  dit ook 
niet door gaan. In het nieuwe jaar hopen we elkaar 
weer te treffen bij onze maaltijden en dan in een 
mooi verbouwde parochiezaal. Wij wensen iedereen 
ondanks alle beperkingen een fijn kerstfeest en een 
gezond Nieuw Jaar. 

Namens kookgroep Het Heilig Boontje, 
Hermine Wilmink 

In memoriam Lucie Timmermans 
Lucie is geboren in Tegelen op 31 januari 1932 en 
overleden in Rhenen op 9 oktober 2021. Ze is 89 jaar 
geworden. Ze woonde tot 2020 op Jerfaasplantsoen 
14 in Bennekom. 

Lucie werd geboren op 31 januari 1932 en kwam tot 
verrassing na haar haar tweelingzus Finie ter wereld. 
Lucie was de grootste van de 2 en was al heel vroeg 
verzot op lezen. Haar broer Fons memoreerde Lucie 
als een bijzonder meisje, een heel bijzondere tiener, 
student en vakvrouw. Lucie en haar zus Finie zaten 
op dezelfde lagere school en volgden ook samen het 
gymnasium. Lucie was onder de indruk van de 
biologielessen; dat deed haar besluiten biologie te 
gaan studeren. In haar 4e studiejaar besloot ze te 
solliciteren als biologieleraar in Roermond. Op deze 
manier kon ze haar studie bekostigen. Ze heeft op 
meerdere scholen lesgegeven, maar zoals ze aangaf: 
ik ben na mijn baan in Roermond altijd gevraagd om 
les te geven of mee te werken aan onderzoeken op 
de universiteit. Terugkijkend op haar werkzame 
leven schreef zij: ik kan hier met grote tevredenheid 
op terugkijken. 

Lucie had belangstelling voor cultuur en lekker eten. 
Ze had, zoals ze dat noemde, allerlei 
vriendinnengroepen, waarmee ze reizen maakte, 
musea bezocht, lezingen bezocht. 

Binnen onze geloofsgemeenschap was ze deelnemer 
aan het seniorenpastoraat. De laatste jaren werd het 
steeds moeilijker vanwege haar mobiliteit. Ze wilde 

mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:marcelis.vanacker@hetnet.nl
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altijd zelf komen en het laten ophalen voor die 
ochtend met de auto dat vond ze niet nodig. Thuis 
was ze het beste op haar plek. Ze was nog steeds veel 
aan het lezen en er lag altijd een hele stapel die ze 
nog lezen wilde. Ze dacht over alles na, ze wilde alles 
op tijd geregeld hebben. 

Ze was heel zakelijk. Met haar neef Arjan had ze 
allerlei afspraken gemaakt ook over haar uitvaart. Ze 
heeft in 2014 al aangegeven aan de 
uitvaartvoorganger van onze geloofsgemeenschap 
hoe haar afscheid in de kerk er uit moest zien. Bij de 
voorbereiding van de uitvaartviering met haar zus 
Finie en neef Arjan hebben we gekozen voor 
onderstaande lezing, een bewerking van Mattheus 5 
1-10: 
 

Genieten is een zegen 
met weinig tevreden zijn  
en veel genieten 
is de kunst en het geluk  
van de echte vrije mensen. 
 
Gelukkige mensen zijn mensen  
die weinig nodig hebben om gelukkig te zijn 
die een paradijs vinden in hun eigen hart 
waar heel de wereld welkom is. 
 
gelukkige mensen zijn mensen  
die zo leven  
dat ze door de dood niet worden gedeerd. 
 
Genieten is een zegen. 

Na haar pensionering heeft  Lucie een aantal jaren in 
de vrouwenbeweging gewerkt o.m. als lid van de 
Nederlandse Vrouwenraad. Dit was een koepel van 
alle landelijk georganiseerde vrouwen-verenigingen. 
Lucie was lid vanuit het Hoofdbestuur van de WAO 
(Vereniging van vrouwen met hogere opleiding), 
waarin zij was gekozen vanuit de Wageningse 
afdeling. 

in 2020 gaf ze tijdens een bezoek aan: ik ben aan het 
zoeken naar een mooie woonruimte waar ik goed 
verzorgd kan worden, maar ik wil wel lid blijven van 
deze geloofsgemeenschap. Ze is eind 2020 verhuisd 
naar Rhenen waar ze op 9 oktober 2021 is overleden. 
Haar uitvaart vond plaats op 16 oktober 2021 in de 
Maria Virgo Regina kerk in Bennekom in het bijzijn 
van vele familiedelen vrienden en collega’s. 

Dat Lucie mag rusten in vrede 

In memoriam Ruud van der Linden 
Op de rouwkaart stond als begin tekst: 
Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te 
vroeg, is in alle rust overleden mijn lieve broer, 
zwager en onze oom 

RUDOLF HERMAN LOUIS van der LINDEN, RUUD 
69 jaar is hij geworden. 

Ruud, geboren op 28 april 1952 in Amsterdam als 2e 
zoon van het gezin van der Linden. Hij is er altijd trots 
op geweest een Amsterdammer te zijn. 

In 1953 verhuisde het gezin naar Ede naar de 
Julianalaan. In 1966 overleed zijn vader. Moeder 
heeft daarna met de 2 jongens het leven voortgezet 
waarin ieder zijn kansen kreeg om hun leven op te 
bouwen zoals zij dat wilden. In de voorbereiding op 
de viering viel het woord een 3 eenheid als gezin 
meerdere malen. Dat huis is in de jeugd van Ruud en 
John de zoete inval geweest voor hun vrienden, 
leden van het Antonius koor. Maar vooral de fam. 
Berkhout, de fam. Gils vormen met de familie van 
der Linden een hechte “clan”. 

Ruud is in 1999 in de pastorie in Bennekom komen 
wonen. Dat was zijn thuis. Hij was de mantelzorger 
voor zijn moeder maar andersom was zijn moeder de 
mantelzorger voor hem. Vaak gingen ze op 
zaterdagmorgen boodschappen doen bij Snetselaar 
en later de Plus. Ruud was een mensenmens maar 
kon ook heel erg op zich zelf zijn. 

Hij hield plakboeken van zijn leven bij en dat waren 
er vele. In 1989 was hij betrokken bij de oprichting 
van Arsis in Bennekom waarin hij tot het overlijden 
van zijn moeder in 2019 gezongen heeft. In zijn 
werkzame leven heeft hij vele banen gehad. Zijn 
vlotte babbel en nooit om een woord verlegen zitten 
zo zal hij bij iedereen herinnerd worden. Nadat zijn 
moeder was overleden ging zijn gezondheid 
langzaamaan achteruit. De verhuizing uit de pastorie 
in april 2020 heeft hem veel energie gekost; dat ging 
ten koste van zijn gezondheid. 

In het huis van zijn moeder heeft hij nog ruim een 
jaar gewoond. Zijn gezondheid ging achteruit. 
Doktersonderzoeken waren er vele en ten langen 
leste kwam eruit dat hij leukemie had. Een paar 
weken voor zijn overlijden moest hij opgenomen 
worden in het ziekenhuis daar heeft hij, op zijn 
verzoek, te horen gekregen dat beter worden 
moeilijk zou zijn en zijn eigen keuze getrokken. Daar 
heeft hij ook de ziekenzalving ontvangen van Hans 
Lucassen. 
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Hij is 14 dagen voor zijn overlijden opgenomen in het 
hospice van Bennekom, maar niet voordat hij de 
doktoren van het ziekenhuis zijn ervaringen haarfijn 
heeft meegedeeld. Wat kan wel en wat kan niet met 
een zieke patiënt. 

Ruud nam ook zijn eigen regie in de hand toen hij in 
het hospice kwam. Een aparte app groep van 
mensen waarvan hij speciaal afscheid wilde nemen 
liet hij door zijn schoonzus Coby maken. Hij heeft van 
iedereen die daarop stond afscheid genomen. De 
verzorging, de warmte en liefde in het hospice was 
een weldaad voor hem. Zelfs voor na zijn overlijden 
had hij de regie in handen. De voorganger was 
gevraagd, Arsis zou zingen er waren voorstellen van 
liederen. De lezingen in de afscheidsviering had hij 
samen met Hans Lucassen uitgekozen. Uit Prediker 
3, 1-15 en uit de openbaring van Johannes 21 1-6. 
Maandag voor zijn overlijden is hij met de wens-
ambulance samen met zijn familie naar de Hoge 
Veluwe geweest. Een prachtige dag. 

Geloof, hoop en liefde was de leidraad voor zijn 
leven. Dat is in de viering en in de overweging ter 
sprake gekomen. Ruud was er trots op dat hij ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau is geworden als dank 
voor zijn vele, vele vrijwilligerswerk met name voor 
onze geloofsgemeenschap. 

Ruud is vredig ingeslapen en zoals hij zei: Ik ga naar 
mam toe. 
Moge hij de rust vinden waarnaar hij op zoek was. 

Kort verslag MVR locatieraad 
Advent is begonnen en we bereiden ons langzamer-
hand voor op de kersttijd. Nu zijn de dagen nog 
donker, maar een mooie tijd komt eraan. Een Licht is 
geboren. Een tijd dat we even bij kunnen komen van 
alle gebeurtenissen, een stukje bezinning over wat 
geweest is en wat nog komen gaat. Zoals: 

1. Na vele jaren, vele vergaderingen, vele 
onderzoeken en meerdere keren afstemming 
met allerlei partijen zoals dorp, gemeente, 
provincie, etc., gaat het er nu echt van komen. De 
bouw van de uitbreiding van de parochiezaal gaat 
waarschijnlijk in februari 2022 beginnen. 
Vooruitlopend hierop worden de parochiezaal en 
pastorie volledig van elkaar gescheiden en is de 
kelder van de pastorie als opslagruimte van de 
kerk in gebruik genomen. 

2. Met de gemeente is gesproken over de nieuwe 
snelfietsroute, en het daarbij benodigde 
vergroten van de rotonde die bij de kerk ligt. Dat 
zal resulteren in het afsnoepen van een stuk 
kerkplein, met een nieuwe indeling. Het is nog 

onduidelijk wanneer dat precies plaats gaat 
vinden, wij houden u op de hoogte. 

3. Ook dit jaar weer was onze kerktoren vanaf 25 
november in oranje licht gehuld. Dit was vanwege 
de internationale actie “Orange the World”, een 
actie om geweld tegen vrouwen en jonge meisjes 
tegen te gaan. Wereldwijd zijn er gebouwen in 
oranje licht gezet, 16 dagen lang (de '16 Days of 
Action against Violence'). Onze kerk deed daar als 
enige kerk in Bennekom aan mee. Geweld tegen 
meisjes en vrouwen vindt veel plaats. Het is 
belangrijk om hieraan aandacht te geven. 

4. De voorbereidingen voor de Kerkbalans 2022 
worden binnenkort gestart. Wij als Bennekom 
hebben goede ervaring met de weer ingestelde 
lopers en willen dat weer vervolgen in 2022. Ook 
krijgt u dit jaar – net zoals vorig jaar – een fraai 
sociaal jaarverslag. 

De MVR locatieraad 

Onze kerststal 
Elke kerst staat in onze kerk een fraaie kerststal. 
Deze is zeer uitgebreid, en trekt veel bekijks. We 
waren nieuwsgierig naar hoe deze stal nu uiteindelijk 
in onze kerk is gekomen. Vandaar een stukje 
historisch onderzoek. 

De kerststal van MVR Bennekom is initieel gemaakt 
door Gé Evelo. Hij heeft zich laten inspireren door 
zijn eigen gezin, zoals zijn vrouw en dochter. Dat kun 
je ook zien, want wie zich zijn vrouw (Loes Evelo) nog 
kan herinneren, kan zien dat de Maria-figuur op haar 
lijkt. De kerststal is zo omstreeks 1990 ontstaan. De 
bezetting/beeldengroep was toen nog minimaal, 
enkel de basisfiguren, een paar herders en de 
koningen. De figuren zijn gemaakt door Gé van 
papier-maché, de kleren werden gemaakt door Loes. 
In de begintijd bouwde Gé de stal op waarbij veel 
aandacht werd besteed aan de plaatsing van de 
figuren op de juiste plek. 
Voor Gé was de kerststal heel erg belangrijk. Hij 
wilde het zo echt mogelijk. Hij liet zich daarbij 
inspireren en leiden door de boeken van Maria 
Valtorta; Het epos van de God-mens, en met name 
het verhaal van de geboorte van Christus. 

Zo rond 1995 heeft Koos van de Zalm het beheer van 
de kerststal overgenomen. Hij heeft de figurengroep 
maar ook de gebouwen er om heen behoorlijk 
uitgebreid waardoor er toch wel wat stijlverschillen 
zijn ontstaan. Maar de grootste aanpassing is dat de 
stal is veranderd van een eenvoudige stal-opstelling 
naar een Napolitaanse kerststal.  
Dat heeft geresulteerd in de Oosterse gebouwenstijl, 
meer vloeroppervlak en een uitgebreide scenery met 
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palmbomen, veel beestjes en hangende engeltjes. 
Koos is jaren intensief met de kerststal bezig geweest 
om deze verder uit te bouwen. Vanaf 2013 hielp 
Herman Smid hem daarbij (bij de “grote” dingen). 

Vanaf medio 2016 heeft Herman het volledig van 
hem overgenomen. Er is sindsdien nog een enkele 
figuur bijgekomen. De kerststal is “levend”, met 
andere woorden, de figuren bewegen in de loop van 
de tijd vanaf het moment dat Jozef en Maria op reis 
gaan, de geboorte, het bezoek van de koningen tot 
en met het vertrek van de koningen. 

Hoewel de kerkelijke kerstcyclus of kerstkring begint 
met het begin van het kerkelijk jaar, de eerste 
zondag van de Advent, wordt de kerststal medio 
december opgebouwd. Wel verschijnen vanaf de 
eerste zondag van de Advent, Jozef en Maria op de 
ezel links bovenin de koepel van de absis en 
verplaatsen zij zich wekelijks een stukje naar rechts 
naar het stadje Bethlehem (de kerststal).  
Hoewel de kerstcyclus aanvankelijk doorliep na 
Epifanie (= 6 januari, drie koningen, feest van de 
openbaring), tot aan Maria lichtmis, opdracht van 
Jezus in de tempel, 2 februari, precies 40 dagen na 
zijn geboorte, is deze periode na het Tweede 
Vaticaans Concilie ingekort tot aan het feest van de 
Doop van Jezus. Daarna wordt de kerststal  dan ook 
weer afgebroken. 

Het is een zeer geliefd expositiedeel van onze kerk 
dat frequent wordt bezocht.  Peter Wijngaard 

Gebouwen Maria Virgo Regina 

Onze kerk met beide zaaltjes en pastorie dateert van 
1957. De bouw werd onder leiding van bouwpastoor 
P. Lutz eind 1957 voltooid zodat de kerk op 3 
november 1957 gewijd kon worden door Mgr. dr. 
Bernardus J. Alfrink, Aartsbisschop van Utrecht. 

Behalve een paar relatief kleine aanpassingen, zoals 
o.a. het verplaatsen van de doopvont uit de 
doopkapel onder de toren naar de kerk, het een klein 
stukje uitbouwen van de Torenzaal, het verplaatsen 
van het orgel van de koorzolder, naar beneden 
vooraan links in de kerk, het aanbrengen van andere 
lampen in de kerk, en het aanpassen van het 
liturgisch centrum, is er de afgelopen 65 jaar niet of 
nauwelijks iets veranderd aan het kerkgebouw en de 
pastorie. 

Na pastoor P. Lutz hebben de pastoors A. 
Willigenburg, J. Reinhard en G. Severt, met hun 
“huishoudsters”, in de pastorie gewoond tot 1994, 
toen onze laatste pastoor op 68 jarige leeftijd met 
emeritaat ging en verhuisde naar Heelsum. 

Aanvankelijk waren er weinig kosten gemoeid met 
het onderhoud aan de nog nieuwe kerk en de 
pastorie. Na verloop van tijd nam dat natuurlijk 
geleidelijk aan toe. Hoewel de pastoors erg zuinig 
waren  op hun kerk en de “huishoudsters” de 
pastorie “spic & span” hielden, waren zij ook zeer 
zuinig ingesteld en werd hooguit het aller 
noodzakelijkste gerepareerd of vervangen. Pas begin 
1990 zijn de koude en tochtige kozijnen en ramen in 
de pastorie vervangen door de toen als 
onderhoudsarm bekend staande kunststof kozijnen 
met dubbel glas. 

Medio negentiger jaren was men blij dat de 
inmiddels leegstaande pastorie weer verhuurd kon 
worden aan Ruud van der Linden. Omdat hij overdag 
buitenshuis werkte en daarnaast geen hoge eisen 
stelde aan de kwaliteit van het woongenot werd 
vervanging en modernisering van de inventaris 
uitgesteld. Kortom bij zijn vertrek uit de pastorie in 
2020, 25 jaar later, was deze  intern sterk verouderd 
en toe aan een grote (achterstallige) onderhouds-
beurt. De originele keuken uit 1957 was nog steeds 
aanwezig. Keukenkastjes met een granieten 
aanrechtblad zonder inbouwapparatuur; geen 
vaatwasmachine, oven of magnetron; een los gas-
komfoor op een kastje, een kleine koelkast en 
verouderd sanitair (te lage toiletten, een 
doucheruimte van net 1 m² vloeroppervlakte); 
plafonds bestaande uit de zeer brandbare 
zachtboardplaten, zeer verouderde elektrische 
bedradingen met loshangende schakelaars en 
contactdozen, etc., etc.. Alles nog origineel en 
daterend uit 1957 en natuurlijk nog niets geïsoleerd; 
geen vloer-, muur-, plafond- of dakisolatie. 

Nadat de pastorie in 2020 weer leeg kwam te staan 
en opnieuw verhuurd zou moeten worden, zijn de 
hoogst noodzakelijke aanpassingen, verbeteringen 
en modernisering (wat veel geld zou gaan kosten) 
wederom uitgesteld omdat de verbouwing van de 
parochiezaal aanstaande was en dit prioriteit kreeg 
en eerst gefinancierd zou gaan worden. Daar is geld 
voor gereserveerd. Helaas gooide toen een 
vleermuis roet in het eten en moest ook de 
verbouwing van de parochiezaal worden uitgesteld. 
Maar zoals het er nu naar uitziet wordt deze 
verbouwing, waarvoor het geld nog steeds aanwezig 
is, in het voorjaar van 2022 gerealiseerd. 

In april 2021 diende zich toch weer een nieuwe 
huurder aan voor de pastorie, die daar graag vele 
jaren wilde komen wonen. Daar waren wij uiteraard 
erg blij mee omdat een leegstaand pand snel in 
verval raakt. Alleen, gezien de staat van de woning 
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op dat moment, was het onverantwoord om deze te 
verhuren. Renovatie was pas voorzien in 2023. 
Zolang wilde en kon de nieuwe huurder echter niet 
wachten. Hij zocht op korte termijn vervangende 
woonruimte. Gelukkig konden er met hem goede 
afspraken worden gemaakt en is er een voor beide 
partijen aantrekkelijke deal gesloten. De Parochie 
heeft al het achterstallig onderhoud kunnen 
verhelpen door alleen de benodigde materialen te 
leveren. De grote post van arbeidskosten is door de 
huurder voor zijn rekening genomen. Doordat dit is 
uitgevoerd door technisch vakkundige vrijwilligers 
viel ook voor hem de post arbeidskosten gunstig uit. 
Dat hierdoor de gehele verbouwing wat langer heeft 
geduurd werd voor lief genomen. Daarnaast zijn alle 
overige inrichtingskosten zoals het binnen-
schilderwerk, de inrichting  van een nieuwe en 
moderne keuken en de algehele stoffering, zowel 
wat arbeid als materiaalkosten betreft-, ook door de 
huurder betaald. De pastorie voldoet nu weer 
volledig aan de eisen des tijds. 

Onze geloofsgemeenschap wenst hem nog een 
langdurig en plezierig verblijf in de pastorie. 

Gerard Bolscher, Locatieraad MVR, gebouwen 

Collectebonnen, veilig en voordelig 
Mensen hebben tegenwoordig nauwelijks nog 
contant geld in huis en in de portemonnee, dus ook 
geen collectegeld meer. Collectebonnen bieden 
daarom een makkelijk en veilig alternatief. 

Collectebonnen zijn te bestellen via een 
bankoverschrijving naar NL72 RABO 0156 2767 20 
ten name van de parochie zalige Titus Brandsma, 
Wageningen. De bonnenkaarten van onze parochie 
bevatten 20 collectebonnen met een waarde van 
respectievelijk één, twee-en-halve en vijf euro. U 
kunt kiezen voor een witte kaart van €20,=; voor een 
gele kaart van €50,= of voor een groene kaart van 
€100,=. Vermeld bij uw bankoverschrijving welke 
bonnenkaart(en) u wenst. Ongeveer een week na uw 
overschrijving kunt u dan de kaart(en) ophalen bij de 
parochiewacht of bij Gerard Bolscher rond de 
zondagsviering. 
Belastingvoordeel 
Er is nog een voordeel. De belastingdienst 
beschouwt collectegeld / een gift aan de kerk als een 
gift aan een goed doel. Alleen dat moet wel 
aantoonbaar zijn. De aankoop van collectebonnen 
door middel van een bankoverschrijving is 
aantoonbaar. Daarmee kunt u het aankoopbedrag – 
net als uw bijdrage aan Kerkbalans die u via de bank 
overschrijft – als gift aftrekken voor de belasting. 

Locatieraad, Gerard Bolscher 

Interview met onze nieuwe buurman 
Roderick Vonhögen 
Roderick ontvangt ons hartelijk in de pastorie. Hij 
straalt vrolijkheid uit en is enthousiast over zijn 
nieuwe huis, waarin tijdens het interview nog wordt 
geklust. Het moet gezegd, het ziet er prachtig uit. Vol 
trots laat hij ons het hele huis zien. In de woonkamer 
staat een grote tafel waaraan hij gasten kan 
ontvangen en vergaderingen kan houden. Hij wijst 
de plek aan waar de grote kluis stond. In elke 
pastorie was een brandveilige kluis voor het 
bewaren van belangrijke stukken van parochianen, 
zoals het doopregister; de kluis staat nu in de Toren. 
De keuken is helemaal vernieuwd. ‘Ik ben daar zo blij 
mee. Ik kook graag’, vertrouwt hij ons toe. Op de 
eerste verdieping is o.a. een kamer voor het 
monteren van beeldreportages, er is een ruimte 
waar hij graag bouwt met lego, terwijl hij online 
gesprekken voert over het geloof of over het leven, 
en er is een heuse studio in de vroegere logeerkamer 
van de bisschop. Na 3 maal verhuisd te zijn, woont 
hij nu volledig naar zijn zin in Bennekom. 

Roderick is door de bisschop aangesteld als 
mediapastor. ‘Het gaat om de verhalen. Momenteel 
hebben wij geen verhalen meer. Extreme partijen 
duiken in dat gat en komen met hun eigen verhalen’. 
Daarom is het belangrijk om de mooie verhalen over 
geloof te verspreiden. Op televisie doet hij dat via 
‘Roderick zoekt….’. Maar jongeren kijken geen 
televisie. Hen bereikt hij via YouTube, TikTok en 
Instagram. 

Roderick is opgegroeid met verhalen; met een 
creatieve moeder, een muzikale vader, een jongere 
zus en broer. Zijn moeder las elke avond sprookjes 
voor en zijn fantasiewereld werd groter door Star 
Wars. Op tienjarige leeftijd was zijn slaapkamer een 
soort heelal met tennisballen als sterren. Zijn ouders 
waren ook erg actief in de kerk. De kerk was een 
belangrijk onderdeel in het gezinsleven. Zijn vader 
vertelde hem later dat hij diaken had willen worden. 
Roderick kwam dus vaak in de kerk. De pastoor, een 
Italiaans type, was ook goed in het vertellen van 
verhalen. Zelf priester worden was totaal niet aan de 
orde; zijn beeld was dat er alleen maar oude 
priesters bestaan. 

Op de middelbare school kwamen de vragen. Naar 
de kerk gaan op zondag was helemaal niet erg, vond 
hij. ‘Maar bij het vak maatschappijleer werd je 
aangesproken op het geloof en de kerk; waarom was 
dit belangrijk voor mij? Ik had geen weerwoord. Hoe 
zat het eigenlijk? Ik knutselde graag, maar was ook 
een ‘bibliotheekmus’. Ik ging boeken lezen over 
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kerkgeschiedenis. Wat een rijkdom, waarom wist ik 
hier niets van? Mijn moeder gaf me toen een oud 
boekje: ‘Het verhaal van een ziel’ door Theresia van 
Lisieux. Zij was een Karmelietes, die op jonge leeftijd 
stierf aan TBC. Het boek beschrijft geloofs-
gesprekken aan het eind van haar leven, 
opgeschreven door haar zussen. En dat kwam 
binnen! Voor het eerst hoorde ik een leeftijdsgenoot 
spreken over God. Het was de spirituele trigger die ik 
nodig had.’ 

De spullen in zijn hobbyhoek gingen aan de kant en 
vrome plaatjes om bij te kunnen bidden kwamen er 
voor in de plaats. Zijn ouders maakten zich zorgen. 
‘Hij is gegrepen door iets! Deze bevlieging gaat niet 
voorbij…’. Zijn vader gaf hem een oud gebeden-
boekje met gebeden voor elke dag. ‘Dit is handig’, 
dacht Roderick, ‘voor elk moment heb ik een gebed’. 
Hij ging ook naar een jongerenweekend, geleid door 
een priester en een Karmelietes. Na terugkomst is hij 
helemaal ’hoteldebotel’. Niet lang daarna gaat hij 
naar Lourdes; hij is dan 17 jaar. 

“Ik zag daar alleen maar leeftijdsgenoten. Er waren 
wel twintigduizend jongeren. Voor het eerst zag ik 
ook jonge priesters. Het was fantastisch daar. Ik 
voelde: dit wil ik. Maar ik ga hier niet weg voordat ik 
het zeker weet. De laatste avond ging ik naar de grot 
om te bidden; donker, fijne sfeer, kaarsjes. En toen 
wist ik het: ik wil priester worden. Een soort 
evidentie was het. Het leek alsof dit altijd al zo was 
geweest. Thuis vertelde ik het mijn ouders. Mijn 
moeder was overstuur, zij huilde: ‘Dit moet je nooit 
doen.’ Zij raadden mij aan om met de pastoor te gaan 
praten. Maar de pastoor zei: ‘Als ik opnieuw zou 
mogen kiezen, zou ik geen priester meer worden’. 
Dit had ik totaal niet verwacht! Mijn vader zei: ‘De 
kerk is geen aantrekkelijke club om voor te werken’. 
Mijn moeder zei: ‘Als priester moet je enorm sociaal 
zijn en jij bent introvert, graag op jezelf. Jij bent er 
helemaal niet geschikt voor’. Maar dit sterkte mij 
alleen maar in mijn besluit. De kerk is zo vaak 
bekritiseerd.” 

Roderick gaat alle priesteropleidingen in Nederland 
langs, maar niets spreek hem aan. Uiteindelijk komt 
hij terecht in Franstalig Leuven, voor een studie 
filosofie aan de universiteit. Hij komt terecht in een 
internationale jongerengemeenschap. Van de ene 
op de andere dag is de voertaal Frans; hij bidt nog 
steeds in het Frans! Er volgen vijf hele gelukkige 
jaren. Hij studeert af op Edith Stein. Van Stein is de 
beroemde uitspraak: ’Alleen wie zichzelf als persoon 
ervaart, als een zinvol geheel, kan andere personen 
begrijpen’. Stein bekeerde zich tot het katholicisme 

en werd uiteindelijk Karmelietes. Het proces van de 
bekering is zij gaan doordenken. Roderick: ‘Dat 
proces gaf mij enorm veel context; het kijken naar 
het leven en de zoektocht naar de waarheid’. In 
Leuven maakt hij ook kennis met andere vormen van 
liturgie dan in Nederland. Er werd niet alleen gevierd 
met je hoofd, maar met al je ledematen en met je 
gevoel. ‘De liturgie was een warm bad, precies wat ik 
nodig had’.  

Na Leuven gaat Roderick een jaar theologie studeren 
in Brussel en keert dan terug naar Nederland om hier 
de priesteropleiding te doen. Hij gaat naar het 
Arienskonvikt voor een vijfjarige studie. Henri ten 
Have is een van zijn medestudenten. In 1996 wordt 
hij tot priester gewijd door kardinaal Simonis. Hij 
wordt aangesteld als parochievicaris in Cabauw, een 
katholieke enclave, tussen Lopik en Schoonhoven. 
Naast het werk overdag in de parochie, is Roderick in 
de avonduren bezig met maken van een website 
voor de nieuwe Star Wars films. Zijn creatieve kant 
en het vertellen van verhalen komen hier weer van 
pas. De parochianen wisten er niets van: hij leidde 
een dubbelleven. Roderick raakte overspannen. Hij 
leert ervan dat er veel meer is dan de kerk, waar het 
vaak gaat om details op de vierkante millimeter. Hij 
ontdekte dat Star Wars-verhalen een middel zijn om 
mensen te bereiken die hij nooit zal bereiken met 
kerkelijke taal. ‘Het was enorm leuk om mensen te 
ontmoeten die niks met het geloof hadden en die het 
interessant vonden dat jij er wel iets mee had’. 

Hij wil niet opnieuw in een parochie gaan werken en 
krijgt kardinaal Simonis zover dat hij naar Rome mag 
voor promotieonderzoek. Hij voelt zich aange-
trokken tot een opleiding in het maken van 
televisieproducties, maar vertelt de kardinaal daar 
niks van. Zijn medepriesters zeggen hem dat dit niet 
kan: je hoort immers gehoorzaam te zijn aan de 
bisschop! Dan komt kardinaal Simonis naar Rome en 
hij bezoekt ook de jonge priesters die daar studeren. 
Roderick vertelt de kardinaal over zijn studie in 
communicatie en probeert de kardinaal te 
overtuigen dat ‘communicatio’ een zeer belangrijke 
pijler is van een goede ‘communio’. Simonis zegt dan 
met zijn rustige stem: ‘Ro-de-rick, wat ben ik ont-
zettend blij dat je dit wilt doen. Ik maakte me al zor-
gen. Jij zou een boek-je schrij-ven en je weet hoe dat 
gaat: dat be-landt dan in de kast van je moe-der. 
Daar heb-ben wij niets aan. Maar com-mu-ni-ca-tie, 
daar hebben wij niemand voor!’ 

Afgestudeerd in Rome, keert hij terug naar 
Nederland. ‘En wat nu? Ik werd geparkeerd in 
Dijnselburg. Ze wisten niet wat ze met me aan 
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moesten. Toen kwam de KRO langs. Zij zochten 
iemand die zowel voor de bisschoppen als voor de 
gemiddelde televisiekijker acceptabel was. Ik werd 
voor de camera gezet en het was liefde op het eerste 
gezicht. Ik doe dit soort werk inmiddels 15 jaar. Ik 
was heel nieuwsgierig naar hoe anderen 
programma’s maakten en nu kan ik ook zelf 
programma’s maken.’ 

Roderick ging ook filmpjes maken, in het Engels, die 
te zien zijn via YouTube. Bijvoorbeeld een mis in het 
Engels, in de taal van de achterban. Aan de orde 
komt wat we kunnen leren van Frodo, uit Lord of the 
Rings, over het evangelie van die dag. De ‘Mass for 
geeks’, voor mensen zoals hij, sloeg aan! De sfeer en 
de andere liedjes, het was heel eigentijds en heel 
leuk om te maken! 

Om jongeren of jonge gezinnen te bereiken, moet je 
de taal gebruiken die zij spreken en uitnodigend zijn. 
Geen afwijzende houding van ‘zo moet het en anders 
ben je fout’. Als mensen niet naar de kerk komen, 
dan vertel je het verhaal niet goed. Waarom zijn 
bijvoorbeeld Taizé-vieringen zo populair? Het gaat er 
om de sfeer, de kaarsen. Er wordt heel weinig gezegd 
maar veel gezongen en er heerst een gevoel van: jij 
mag er zijn. Als wij die houding eens meer in de kerk 
zouden kunnen brengen: ga het veld op en ga zaaien. 
De kern waar het om draait is: ‘communicatio’ is het 
middel om ‘communio’ te bereiken. Als je elkaars 
taal spreekt en ervaringen deelt, dan vorm je een 
gemeenschap. 

De kerk zou een ‘vriendenclub’ moeten zijn. Nu is het 
soms meer een loket, je krijgt iets uitgereikt en gaat 
dan weer naar huis. Wil de kerk zich heruitvinden, 
dan moet je mensen verbinden met elkaar. Volgens 
Roderick  is het moment dat mensen niet meer naar 
de kerk gaan, het moment waarop je nog maar twee 
of minder anderen kent. Als je er drie of meer kent, 
is de kans groot dat je blijft. Zo was dat al in zijn 
jeugd; niemand van zijn leeftijdsgenoten ging meer 
naar de kerk, omdat ze er niemand meer kenden. Hij 
pleit ervoor om mensen verantwoordelijkheid te 
geven, daardoor voelen ze zich betrokken. In zijn 
vorige parochie Amersfoort deden ze dat in de 
familieviering: alle kinderen namen de taken van de 
volwassenen over, ze deden de collecte, mochten 
zingen én dirigeren, en waren misdienaar en koster. 
Dat geeft het gevoel van: wij bouwen dit samen. 
Roderick geeft nóg een mooi voorbeeld: in de 
Josefparochie hadden ze de tafel van Josef. Eenmaal 
per maand kookten tieners samen met een kok. Zij 
nodigden alleenstaanden uit en nuttigden 

vervolgens samen met hen de maaltijd. 
Vriendschappen werden geboren. 

 

Tot besluit vertelt Roderick dat hij graag meer zou 
willen experimenteren met andere vormen van 
liturgie, bijvoorbeeld in een alternatieve 
jongerenviering op zaterdagavond. Wij glimlachen: 
in onze geloofsgemeenschap ben je dan aan het 
goede adres! Roderick gaat wat gedachten op papier 
zetten en wij nodigen hem uit bij het LBB! Van harte 
welkom in onze geloofsgemeenschap, buurman! 

Rita en Hans, november 2021 

Hoe gaat het met pastor Guido 
Dieteren? 

Beste parochianen van de Titus 
Brandsmaparochie, 
Eind augustus heb ik (pastor Guido 
Dieteren) na 23 jaar afscheid 
genomen als pastor van de Titus 
Brandsmaparochie. Wat een 
bijzondere en hartverwarmende 

dag was dat, ik kijk er met een heel goed gevoel op 
terug. En na dat prachtige afscheidsfeest is er veel 
gebeurd.  

In september ben ik begonnen in mijn nieuwe 
parochie: de Augustinusparochie in Berlicum, 
Middelrode, Heeswijk, Dinther, Loosbroek. De start 
was geweldig. Ik werd heel gastvrij onthaald en ik 
had een prachtige installatieviering in de 
Augustinusparochie, waarbij ook een vertegen-
woordiging uit de Titus Brandsmaparochie aanwezig 
was. Ik heb zeer prettige collega's en een geweldig 
parochiebestuur. De samenwerking verloopt 
bijzonder fijn. Ik heb heel nadrukkelijk de eind-
verantwoordelijkheid over de parochie. Die krijg ik 
ook van mijn collega's en van het bestuur. In die 
functie voel ik me ‘als een vis in het water’ en ik werk 
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dan ook met veel plezier als pastor in de 
Augustinusparochie. 

Ondanks al dit goede nieuws heb ik een heftige 
periode achter de rug. Begin oktober werd ik na een 
ribkneuzing steeds zieker en half oktober werd ik 
totaal onverwacht opgenomen in het ziekenhuis 
vanwege acuut nierfalen. Daar is gebleken dat ik de 
ziekte van Kahler heb. Dit is een vorm van 
beenmergkanker. Gelukkig is dit heel goed te 
behandelen. Daartoe ontvang ik nu diverse 
chemokuren en uiteindelijk een stamceltrans-
plantatie. Deze chemokuren ervaar ik als redelijk 
licht en ik kan dus ook gedeeltelijk werken. Wel dient 
dit zo veel mogelijk ‘op afstand’ te gebeuren. Het 
voorgaan in vieringen of aanwezig zijn bij grotere 
groepen mensen is nu helaas even niet mogelijk. 
Moeilijk voor mij is nu vooral het luisteren naar mijn 
lichaam en het verstandig omgaan met minder 
energie. Dat ben ik niet gewend van mezelf en heb ik 
nooit eerder hoeven doen. Die balans vinden is een 
uitdaging. De verwachting is dat ik in ieder geval 
vanaf Pasen weer volledig de oude ben, zij het met 
een ziekte bij me. Maar die kan dankzij de medische 
wereld onder controle gehouden worden. 

De afgelopen periode hebben Rieneke en ik n.a.v. 
mijn ziekte héél veel reacties van parochianen 
mogen ontvangen. Daarvoor willen we iedereen 
hartelijk bedanken. Want uw blijken van meeleven, 
uw kaarsjes aansteken en uw gebed zijn ons tot grote 
steun! 

Veel groeten van pastor Guido Dieteren 
 

Positiviteit en 
doorzettingsvermogen 

Ze blijven positief bij ENDA in 
Bolivia. De pandemie heeft een 
grote impact, net als bij ons en 
over de hele wereld. Het verschil is 

wel dat de vaccinaties daar erg achterlopen en er 
door de pandemie nog meer huiselijk geweld is. Er is 
veel agressie, omdat veel volwassenen thuis zitten 
zonder werkzaamheden en zonder inkomen, waar 
vooral de meisjes de dupe van zijn. 

Bij ENDA werden meer meisjes opgevangen, dit was 
mede mogelijk door onze bijdrage aan de inrichting 
van 2 extra slaapzalen en een uitbreiding van de 
keukeninventaris. Ondanks alle corona-maatregelen 
zijn veel meisjes ziek geworden. Gelukkig vielen bij 
de meesten de symptomen mee. Onder het 
personeel waren de consequenties helaas groter, 
maar iedereen heeft het overleefd. De ziekenhuizen 
lagen vol met coronapatiënten. Patricia was daarom 

blij met de poliklinieken in beide casa’s, die in 2018 
door ons Bennekommers zijn gefinancierd. De 
vrouwelijke arts, die parttime in deze poliklinieken 
werkt, kon elke dag de (tiener-)meisjes onderzoeken 
en volgen. 

De activiteiten in de workshops hebben een tijdje stil 
gelegen of draaiden op een laag pitje. Veel meer ging 
de aandacht naar de fysieke en geestelijke 
gezondheid van de meisjes. 

ENDA in El Alto is naast het opleiden van de meisjes 
ook zeer actief in het opsporen, beschermen en 
begeleiden van meisjes die het slachtoffer zijn van 
geweld. Heel belangrijk is de meisjes te leren wat 
hun rechten zijn, voor zichzelf op te komen, hun 
eigenwaarde terug te vinden, en hun persoonlijke en 
sociale ontwikkeling te bevorderen. Veel aandacht is 
er voor preventie door individuele begeleiding, 
groepsgesprekken, gezinscounseling, workshops 
voor ouders met hun kinderen om goede 
communicatie te bevorderen en cursussen voor 
leraren om vroeg problemen bij leerlingen op te 
merken. 

Positief puntje van Corona: We hebben een eerste 
ZOOM-videogesprek gehad met de leiding en een 
groep meisjes! Dit verstevigt de band tussen 
Bennekom en ons project met ENDA. 
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Wilt u meer weten over het project? Wij 
zijn altijd bereid u meer informatie te 

geven. Stuur een e-mail 
naar:nelly.beerepoot-

commandeur@chello.nl 

Uw giften zijn welkom op rek.nr. 
NL11 RABO 0307 0604 38, 

RK Parochie zTB, inzake Bolivia 

 

Bennekom, 25 november 2021 
Met hartelijke groet, namens de groep voor Missie, 
Ontwikkeling en Vrede, 

Nelly Beerepoot-Commandeur 

Sint Maarten 
Op 11 november stroomde het kerkplein vol met 
kinderen met lampions. Het was nog een klein beetje 
licht, dus het kinderkoortje was goed te zien: er 
waren wel 7 zangers! 

In verband met oplopende besmettingen, verzamel-
de men zich buiten op het plein en werden mensen 
opgeroepen om afstand te houden. Maar verder 
verliep alles net als twee jaar geleden: na het 
oefenen van de liedjes vertrok de lange optocht, met 
het paard met Sint Maarten aan het hoofd, naar het 
maisveld. Hier werd tussen de vuurkorven het 
verhaal van Sint Maarten verteld en uitgebeeld. Na 
afloop waren er de traditionele pannenkoeken, 
gebakken door vele vrijwilligers, die gedeeld 
moesten worden met je vriendje of vriendinnetje. 

Wat fijn dat het weer kon, deze sfeervolle 
bijeenkomst! 

 

De werkgroep Sint Maarten is dringend op zoek naar 
ouders of grootouders die mee willen helpen om ook 
volgend jaar Sint Maarten te organiseren! Er wordt 
maar één keer per jaar een beroep op u gedaan! U 
kunt contact opnemen met Irene Hofstad 
(SintMaartenBennekom@gmail.com)! 

Gezinsviering met de St. 
Alexanderschool 

 

Op 7 november was de kerk vanbinnen prachtig 
versierd, het leek wel feest! En dat was het ook: 
eindelijk weer eens een kerk vol met gezinnen en 
kinderen! Na een jaar waarin dat vanwege Corona 
niet kon, had de werkgroep Identiteit van de St. 
Alexanderschool samen met pastor Hans Lucassen 
en Matty Huls van het kinderkoor Eigenwijs een 
mooie viering voorbereid. Het thema was ‘Kracht’, 
een thema waar ze op school ook aan hadden 
gewerkt. De kleuters lieten hun spierballen zien en 
vertelden over de krachten van lava, de wind, de 
bomen en de zee. Kinderen uit de bovenbouw lazen 
het verhaal voor van David en Goliath en juf Mariëtte 
las het verhaal van Mozes, die de zee open kon laten 
gaan door zijn staf omhoog te houden. Pastor Hans 
Lucassen vertelde over toen hij klein was en 
wedstrijdjes armpje drukken deed met zijn broers. 
Hij was de oudste maar werd toch altijd verslagen 
door zijn jongere broertje dat op judo zat. Er werden 
‘krachtige’ gedichten voorgelezen en het kinder-
koortje toonde ook haar kracht: twee kinderen en 
een volwassene zongen, samen met Matty op 
keyboard, de mooiste liedjes! Na de viering mocht 
iedereen een ‘krachtsteentje’ uitkiezen, dat kinderen 
zelf hadden versierd. Onder het genot van een kopje 
koffie of een glaasje limonade werd er nog lang 
nagepraat. 

Tot besluit een stukje uit een voorbede: 

Leer ons te geloven in de kracht van lieve woorden. 

Lieve woorden hebben werkelijk toverkracht! 

Help ons zo vaak mogelijk lieve woorden te 
gebruiken! 

 

mailto:nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl
mailto:nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl
mailto:intMaartenBennekom@gmail.com
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 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste dames, 
Gelukkig kon de lezing “Onderwijs, vroeger en nu” 
van de heer G.R. Leijsen doorgaan. De heer Leijsen is 
zelf onderwijzer geweest o.a. in Bunschoten-
Spakenburg en is nu gepensioneerd. Hij nam ons 
mee door de geschiedenis van het katholieke 
onderwijs. Voor 1800 zat de school in de kerk. In 
Bennekom bijvoorbeeld, was de school gevestigd in 
de Oude Alexanderkerk in een ruimte onder de 
toren. Ook vertelde hij over de oprichting van de 
verschillende scholen in Bennekom. Hij liet oude 
foto’s van deze scholen zien en vertelde wanneer ze 
waren opgericht en wat voor soort onderwijs er 
gegeven werd. Op 31 augustus 1962 werd de 
voorlopige Alexanderschool in de parochiezaal 
geopend en in 1963 werd de Alexanderschool aan de 
Acacialaan geopend.  
 
Dhr. Leijsen had ook verschillende gebruiks-
voorwerpen bij zich. 

Een pechvogel 
Dit is een linnen duif, 
gevuld met paarden-
haar. Als een kind 
stout was of 
bijvoorbeeld niet 
oplette, werd de 
pechvogel door de 
meester naar het kind 
gegooid. Hij of zij 
moest deze daarna 
terugbrengen en 
kreeg dan een paar 
flinke tikken op de hand. 

Een ezelsbord 
Dat was een houten bord met een ezel erop 
getekend. Dat was voor 'domme' kinderen. Als je iets 
doms had gedaan, werd je gestraft door met dit 
ezelsbord voor de klas te moeten staan. 

Een houten schooltas 
Hierin bewaarde de leerling schrijfgerei, zoals lei en 
griffel, papier en ganzenveer, later kroontjespen. De 
schooltas werd niet mee naar huis genomen, maar 
was bedoeld als opbergkastje op school. 

De heer Leijsen vertelde over de Ot en Sien boeken 
en over het driemanschap Jan Ligthart [pedagoog], 
Cornelis Jetses [tekenaar] en Rieks Scheepstra 
[schrijver en onderwijzer]. Er was ook een Indische 
versie van Ot en Sien uitgegeven. En de Hoogeveense 
leesplank. Deze bestaat uit een plankje met één of 
meer richels waarop de letters van het woord dat 
boven de richel is afgebeeld gelegd kunnen worden, 
het bekende aap-noot-mies. Vrijwel alle gewone 
Nederlandse medeklinkers, klinkers en tweeklanken 
komen erin voor, behalve de tweeklanken au en ou. 
Ook daarvan is een Indonesische uitgave. Niet alleen 
kinderen in Nederland leerden hiermee lezen, maar 
ook die in Suriname, Zuid-Afrika en het voormalige 
Nederlands-Indië.  

Verder vertelde hij over het katholieke onderwijs en 
hij had verschillende mooie schoolplaten bij zich. Hij 
nam ons ook mee naar het heden, naar de nieuwe 
methodes van het lesgeven nu en waar nu allemaal 
op gelet wordt met het leerlingen volgsysteem. 

Kortom een zeer geslaagde avond. Op onze website 
www.kvgbennekom.nl (bij Foto’s) staan een paar 
foto’s van de avond. 

 
 

Het bestuur van KVG wenst jullie allen 
alvast een zalig Kerstmis en een zeer 

gezegend Nieuwjaar toe. 
 

De lezing van 6 december over de reis naar Taiwan 
hebben we helaas vanwege de aangescherpte 
Coronaregels niet door laten gaan. Daarvoor in de 

http://www.kvgbennekom.nl/
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plaats heeft iedereen van Sint en zijn Pieten een 
verrassing op de deurmat gevonden. 

Over onze Kerstbijeenkomst van maandag 20 
december heeft u misschien al met het verschijnen 
van dit parochieblad per mail dan wel per post meer 
informatie ontvangen. Zo niet, dan volgt deze 
spoedig. 

Namens het KVG bestuur, 
Inge Wijngaard 

Volkskerstzang en Kerstinloop gaan 
niet door 
De persconferentie van de overheid, die was gepland 
voor 3 december, werd een week vervroegd als 
teken van het feit dat de situatie rondom het aantal 
coronabesmettingen zeer zorgelijk blijft. De eerder 
afgekondigde maatregelen bleken niet voldoende 
resultaat op te leveren. Er zijn inmiddels nieuwe, 
strengere maatregelen afgekondigd en hopelijk 
zorgen die voor ‘een keer de goede kant op’. De 
evaluatie van het resultaat van deze nu geldende 
maatregelen vindt op 14 december plaats; een 
volgende persconferentie staat (pas) voor 18 
december gepland. De kans is groot dat, ook 
wanneer er verbeteringen optreden, het na 18 
december nog steeds verplicht zal zijn om 
anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Het 
dringende advies om contacten zoveel mogelijk te 
vermijden, zal vermoedelijk ook blijven. De uitkomst 
laat zich in elk geval nu niet voorspellen. De Raad van 
Kerken heeft daarom besloten om de Volkskerstzang 
(op 19 december) en de Kerstinloop (op 25 
december) niet door te laten gaan. Evenals vorig jaar 
hopen we wederom en nog steeds op betere tijden. 

Vorig jaar organiseerde een enthousiaste groep 
mensen uit allerlei (ook kerkelijke) geledingen van de 
samenleving ‘Ede viert Kerst’. Ede betekent in dit 
geval dat het om de hele gemeente Ede gaat, en dus 
ook voor Bennekommers bedoeld is. Het programma 
wordt momenteel zo aangepast dat coronaproof aan 
de activiteiten kan worden deelgenomen. Hoe het 
een en ander precies georganiseerd gaat worden, is 
echter nog onduidelijk. Wanneer u in het 
programma geïnteresseerd bent en/of zich voor 
deelname wilt aanmelden, is het verstandig de 
website van de Raad van Kerken (rvkbennekom.com) 
te raadplegen waarop informatie geplaatst zal 
worden zodra er meer concreet bekend is. 

Namens de Raad van Kerken Bennekom, 
Clasien Lever - de Vries 

Kerst-actie voor vluchtelingen 

 

Stichting VOD organiseert dit jaar op 17 december 
weer een kerstbijeenkomst voor haar cliënten in 
Wageningen en omgeving. Het gaat om mensen die 
vaak nog in afwachting zijn van de uitkomst van hun 
procedure, maar die geen opvang krijgen van de 
overheid. Zij staan letterlijk op straat zonder 
middelen van bestaan. VOD vangt deze mensen en 
kinderen op, zorgt dat ze onderdak en te eten 
hebben, biedt juridische ondersteuning en 
maatschappelijke begeleiding. 

Om de kerst ook voor onze cliënten een lichtpuntje 
te laten zijn, willen wij ze voorzien van een extra 
pakket met eerste levensbehoeften. We begeleiden 
zowel alleenstaanden als gezinnen. In totaal gaat het 
op dit moment om 35 personen, waarvan 18 
kinderen. U kunt ons helpen door een gift over te 
maken op rek/IBAN: NL82 INGB 0007 5346 68 ten 
name van Fonds Vluchteling Onder Dak. Voor een 
alleenstaande willen we een pakket samenstellen ter 
waarde van € 20 en voor gezinnen van € 50. Alle 
bijdragen zijn dus van harte welkom. VOD is een door 
de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Uw giften zijn dan ook fiscaal 
aftrekbaar. 

Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om ons te helpen met de organisatie van 
de kerstbijeenkomst. Die bijvoorbeeld boodschap-
pen willen doen, samen met de vluchtelingen willen 
koken, als gastvrouw/-heer tijdens de bijeenkomst 
willen optreden, etc. Maar ook mensen die van te 
voren de spullen voor de kerstpakketten willen 
verzamelen, inkopen en de pakketten samenstellen. 
Natuurlijk gaat de bijeenkomst alleen door wanneer 
dit kan met de op dat moment geldende corona-
maatregelen. 

Voor meer informatie of om aan te melden, kunt u 
contact opnemen met Marre Adu-Ampong via 
aandeslag@vodwageningen.nl of 0641 676 935. Of 
kijk op onze website: www.vodwageningen.nl. 

Collecte voor Solidaridad 
19 december en 25 december 

De adventsperiode is een tijd van hoop en een mooie 
gelegenheid om je met de hele gemeenschap in te 
zetten voor een goed doel. Beide zondagen gaan we 
weer collecteren voor Solidaridad. Dit jaar staan de 

http://www.rvkbennekom.com/
mailto:aandeslag@vodwageningen.nl
http://www.vodwageningen.nl/
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kleinschalige goudmijnbouwgemeenschappen in 
Ghana centraal. Met name vrouwen hebben het 
zwaar. 

Belangrijk onderdeel van het project is een 
innovatief spaarfonds, waaruit vrouwen een lening 
krijgen om te investeren in hun bedrijf in of rondom 
de goudmijn. De vrouwen beheren het fonds zelf. 
Tegelijkertijd volgen zij trainingen in ondernemer-
schap, leiderschap en gezinsplanning. Zo helpen 
vrouwen zichzelf, hun gezin en de gemeenschap 
vooruit. 

Het effect daarvan is al snel zichtbaar. Zowel thuis, 
waar de armoede afneemt, als in hun gemeenschap. 
De deelnemende vrouwen laten zien dat zij 
succesvol kunnen zijn met hun bedrijf en verdienen 
inmiddels een leefbaar inkomen. De deelnemers 
betalen de leningen snel terug. Dat betekent dat de 
financiële investering lang zal doorwerken en dat 
veel vrouwen gebruik kunnen maken van hetzelfde 
fonds. Dit, samen met de trainingen over 
gendergelijkheid, vergroot hun betrokkenheid bij te 
maken beslissingen in de thuissituatie, en heeft hun 
positie in de gemeenschap verbeterd. Lees hun 

persoonlijke verhalen hier of op de website van 
Solidaridad (www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/ 
#0003) 

En er zijn nog veel meer vrouwen die graag willen 
deelnemen. Helpt u mee om meer vrouwen het 
programma te bieden waarmee ze werken aan een 
beter inkomen en gelijke rechten? Samen solidair in 
de strijd tegen armoede is winst voor ons allemaal! 
Solidaridad, NL05 TRIO 0212 1854 11 

 

Deze vrouwen vervoeren erts uit de mijn. Hun 
voertuig werd aangeschaft met een lening uit hun 
eigen spaarfonds. 

 _________ WERKGROEPEN AAN HET WOORD _____________  

Pastoraatsgroep 
De pastoraatsgroep is een groep van 5 parochianen 
die destijds door pastoor Toon Severt is ingesteld om 
samen met de pastoor het pastorale team van de 
MVR-parochie te vormen. De pastoraatsgroep kreeg 
tot taak om samen met de pastoor taken uit te 
voeren in vieringen (liturgie), voor catechese, voor 
diaconie en voor gemeenschapsopbouw. 

In de loop van de kleine 30 jaar dat de pastoraats-
groep bestaat is de rol flink veranderd. De MVR is 
geen zelfstandige parochie meer en heeft ook geen 
eigen pastoor meer, maar heeft des te meer 
vrijwilligers. Het zijn de vele vrijwilligers die de 
meeste taken op zich nemen in liturgie (vieringen), 
catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw.  

Elk lid van de pastoraatsgroep is nauw betrokken bij 
een van deze vier pijlers van de MVR geloofs-
gemeenschap. Het beleid voor de pijlers wordt 
gemaakt in het liturgieberaad, catecheseberaad en 
diaconieberaad in samenspraak met vele betrokken 
vrijwilligers. Daarnaast is de pastoraatsgroep ook 
betrokken bij het vrijwilligersbeleid. Daardoor heeft 
ze meer een paraplu-functie gekregen dan in de 

begintijd. De pastoraatsgroepleden voeren diverse 
pastorale taken uit, zowel in de kerk (tijdens en rond 
vieringen) als bij mensen thuis of in het ziekenhuis 
(op bezoek gaan). Aandacht voor de medemens is 
een belangrijke taak van de pastoraatsgroep: zij wil 
oog en oor zijn voor mensen die aandacht of hulp 
nodig hebben. Hiervoor is ook uw hulp nodig! 

Eens per maand vergaderen de leden van de 
pastoraatsgroep om het reilen en zeilen van de MVR 
door te nemen en waar nodig nieuwe initiatieven te 
ontplooien. Twee keer per jaar overleggen 
pastoraatsgroep en locatieraad met elkaar; ook met 
de kosters wordt twee keer per jaar overlegd. Alle 
pastoraatsgroepen van de zalige Titus Brandsma 
parochie komen enkele keren per jaar bij elkaar met 
het pastorale team (pastoor Henri ten Have en 
diaken Erik Rozeman). De leden van de pastoraats-
groep nemen bij toerbeurt deel aan de 
vergaderingen van de Raad van Kerken Bennekom. 

Een belangrijk speerpunt van de pastoraatsgroep in 
de laatste jaren is om jongeren, kinderen en 
gezinnen meer bij de kerk en de geloofs-
gemeenschap te betrekken. Dit heeft geleid tot 

https://www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/#0003
https://www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/#0003
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nieuwe initiatieven als de jongerengroep “On the 
road” en de eerste bijeenkomst van de Kinderkerk 
begin 2020 – net voor het begin van de pandemie. 
Vanwege corona staan deze activiteiten tijdelijk op 
een lager pitje maar waar mogelijk worden die 
volgend jaar met frisse energie weer opgepakt en 
uitgebouwd. 

De leden van de pastoraatsgroep zijn nu: Pieter 
Boers (gemeenschaps-opbouw), José van der 
Meulen (catechese), Hermine Wilmink (diaconie), 

Rita van Doesum-Karsten (secretaris) en onder-
getekende Gilles Ampt (liturgie en voorzitter). U kunt 
een van ons altijd benaderen als u een vraag of een 
idee heeft. Zo kunt u elke zondag een van de 
pastoraatsgroepsleden ontmoeten buiten bij de 
kerkdeur vóór aanvang van de viering, maar 
natuurlijk ook na afloop van de viering. 
Contactgegevens van de pastoraatsgroepsleden 
staan achter in het NieuwSBlad vermeld.  

namens de pastoraatsgroep, Gilles Ampt 
 

 

 _____________________ MVR  ESTAFETTE ____________ 

Nelly Beerepoot-Commandeur 
In de MVR-estafette komt elke keer een ander lid van 
onze geloofsgemeenschap MVR aan het woord. Via 
de estafette kunnen mensen binnen onze geloofs-
gemeenschap elkaar beter leren kennen. Degene die 
aan de beurt is geweest geeft het stokje door aan 
een ander lid. 

 

Naam: Nelly Beerepoot-Commandeur 

Leeftijd: 65 jaar 

Geboren: In de mooie polder Wogmeer in West-
Friesland  

Verliefd, verloofd, getrouwd: Al 42 jaar getrouwd 
met Laurens. We hebben drie kinderen, drie 
schoonkinderen en 5 kleinkinderen. 

Hobby’s: Koken, sport m.n. hardlopen, fietsen, 
wandelen, naaien en natuurlijk tijd met de (klein-) 
kinderen doorbrengen 

Opleiding: Oefentherapie Cesar 

Huidige beroep: Parttime office manager bij ons 
tweemans bedrijf Beerepoot Consultancy BV. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Ja zeker. Het is een actieve, 
gezellige geloofsgemeenschap waarin mensen 
aandacht hebben voor elkaar. Er is een grote 
diversiteit aan mensen, met vele verschillende 
interesses en daar is ruimte voor. Mijn eerste 
kennismaking met de MVR was een kerstnacht-
viering waarin Ben ter Steeg de preek deed. Het was 
een prachtige viering, het sprak ons zeer aan. Dat 
was de reden dat we vaker naar de kerk gingen in 
Bennekom. Al gauw kenden we meer mensen, 
kregen goede vrienden en voelden we ons steeds 
meer betrokken bij de geloofsgemeenschap MVR. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Op de dag van mijn geboorte ben ik 
gedoopt en ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. 
Dus vanaf mijn geboorte ben ik betrokken bij de 
katholieke kerk. Wat betreft mijn gevoel van 
betrokkenheid is dat niet zozeer bij de Rooms-
Katholieke wereldkerk, maar meer bij de plaatselijke 
geloofsgemeenschap. In mijn jeugd was dat de 
parochie St. George in Spierdijk en nu we hier wonen 
de geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina in 
Bennekom. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Op verschillende fronten ben ik actief. 
In de zondagsvieringen ben ik af en toe lector en 
probeer ik de teksten helder en aansprekend naar de 
mensen over te brengen. Als lid van de MOV kan ik 
bijdragen aan de noden van de mensen ver weg. Als 
aandachtspunten hebben we o.a. de Vastenactie en 
ons project in Bolivia. De rijdienst: bij toerbeurt 
zorgen we dat minder mobiele parochianen de 
zondagsviering kunnen bijwonen. 1x per 3 weken 
doe ik de parochiewacht. Ik verzorg de inkoop van 
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koffie, thee etc., zodat u ’s zondags na de kerkdienst 
nog even gezellig kunt napraten onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Sinds de oprichting in 2017 
ben ik lid van de PR-groep. We proberen om meer 
naar buiten zichtbaar te maken wat de MVR doet in 
woorden en daden, dit niet alleen binnen de eigen 
geloofsgemeenschap maar ook daarbuiten. Verder 
ben ik ook nog lid van het KVG.  

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Ik zou het fijn vinden als er meer 
zekerheid zou zijn dat we als Bennekomse 
geloofsgemeenschap kunnen voortbestaan. 
Belangrijk is dat we naar buiten toe veel activiteit en 
positiviteit uitstralen. 

Mooie MVR-herinnering: Er zijn vele mooie MVR 
herinneringen. Zoals ik al schreef heeft mijn eerste 
Kerstnachtviering in de MVR-kerk veel indruk op me 
gemaakt. Ook de eerste parochiedagen, waarbij veel 
mensen betrokken waren geven mij nog steeds een 
goed gevoel. 

Verder actief met: De atletiekvereniging Climax, 
duofietsen bij de Willemshoeve en bovenal met de 
kinderen en kleinkinderen. 

Stokje gaat door naar: Hans Wilmink 

Want: Ik ken Hans al heel veel jaren. Al weet ik wel 
het een en ander van hem, hij heeft vast nog veel 
meer te vertellen. 

 

 ________________________ FORUM ________________________  

Lucas 3, 15-22 – Wie maakt die 
sandaalriem vast? 
Vlak na kerst en nieuwjaar vieren we het feest van 
de doop van Jezus in de Jordaan. Deze gebeurtenis 
wordt gezien als de roeping van Jezus. Zijn komst 
wordt aangekondigd door Johannes de Doper. Het is 
de moeite waard om goed te kijken naar die twee 
momenten in dit korte verhaal: Johannes, die 
spreekt, en Jezus, die de doop ondergaat. 

Johannes lijkt met zijn woorden hoge verwachtingen 
te wekken. De mensen dachten van hem al dat hij 
wonderen zou kunnen verrichten: “Ben jij de 
messias?” vroegen ze. Dat was nogal niet een hoge 
druk die ze daarmee op Johannes legden. De messias 
zou het volk gaan uitleiden uit de onderdrukking 
onder de Romeinen, de messias zou een nieuwe 
toekomst gaan openen. In de termen van vandaag 
zou dat een nieuwe politieke leider zijn, die het 
verdeelde volk weet te verenigen, die zijn of haar 
morele kompas goed heeft afgesteld, die een 
heldere en bevrijdende visie heeft op de grote 
problemen waar we mee worstelen en daadkrachtig 
en overtuigend optreedt. Kortom: de messias is een 
supermens, de supermens die we nodig hebben! 
Zo'n zelfde figuur zocht het volk ook in de tijd van 
Jezus. 

Maar Johannes wist van zichzelf dat hij die figuur niet 
was. Een verstandig mens kent zichzelf en zijn 
beperkingen. “De messias is een ander,” zei hij, “ik 
ben het niet waard zijn sandaalriemen vast te 
maken.” Hij wentelde de verwachtingen van zichzelf 
af, maar laadde die vervolgens weer op een ander. 

Johannes is zoals wij allemaal: hij verlangde ook naar 
die grote bevrijder. 

In de lange rij van wachtenden op de doop door 
Johannes stond een eenvoudige timmerman uit 
Nazaret, Jezus. Niemand lette speciaal op hem, en 
hijzelf zocht, net als iedereen, de doop tot vergeving 
van de zonden, een versterking, nieuwe moed om 
verder te gaan. Maar tijdens die doop of kort daarna, 
als hij bidt, heeft Jezus een ervaring die als het ware 
de hemel voor hem opent: “Jij bent mijn geliefde 
zoon, in wie Ik vreugde vind,” hoort hij God tegen 
hem zeggen. Het is meer dan vergeving van zonden, 
dan nieuwe moed om verder te gaan wat hij hier 
ontvangt. Jezus heeft een ervaring waar hij daarna 
iedereen deelgenoot van wil maken: “Jij bent Gods 
geliefde zoon of dochter, in wie Hij vreugde vindt. Ik 
ben jouw broer, die jou ziet. Jij bent mijn broer, mijn 
zus, mijn kind, en hoe blij ben ik om het vertrouwen 
dat je toont.” 

De messias die kwam was heel anders dan de 
mensen, inclusief Johannes, hem zich voorstelden. 
Hij was iemand die mensen ontmoette. Hij wilde 
geen supermens zijn, geen spectaculaire bevrijder, 
maar hij was iemand in wie de ruimte was voor God 
om zich te tonen. 

Dit ontdekte Jezus tijdens die doop in de Jordaan. 
Hier werd hij geroepen en daarna wilde hij niet 
anders meer zijn dan die geliefde zoon in wie God 
zijn welbehagen had. En hij had daarbij niemand 
nodig die hem zijn sandaalriem vastmaakte, dat kon 
hij prima zelf af. 

Marc van der Post 
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 _______________________ REDACTIE _______________________  

 
 

Rooster NieuwSBlad Bennekom voor 2022 
 

Thema bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 
zondag 

redactie- 
vergadering 

dinsdag 

verspreiden 
woensdag 

Veertigdagentijd za 12 feb t/m vr 1 apr 30 jan  9-feb 

Pasen za 2 apr t/m vr 20 mei 20 mrt  30-mrt 

Pinksteren za 21 mei t/m vr 8 jul 8 mei  18-mei 

Zomer za 9 jul t/m vr 9 sep 26 jun  6-jul 

Seizoenstart za 10 sep t/m vr 28 okt 28 aug  7-sep 

Herfst en Advent za 29 okt t/m vr 9 dec 16 okt  26-okt 

Kerstmis za 10 dec t/m vr ? 27 nov  7-dec 

Voor TitusBreed gelden de volgende data voor 2022 

Thema bestreken periode 

Inleveren bij 
lokale 

redactie 
woensdag 

Inleveren bij 
redactie@ 
titusb.nl 

maandag 

TitusBreed 
ophalen vanaf 

09.00 uur 
woensdag 

Veertigdagentijd za 12 feb t/m vr 1 apr 19-jan 24-jan 9-feb 

Pasen za 2 apr t/m vr 20 mei 9-mrt 14-mrt 30-mrt 

Pinksteren za 21 mei t/m vr 8 jul 27-apr 2-mei 18-mei 

Zomer za 9 jul t/m vr 9 sep 15-jun 20-jun 6-jul 

Seizoenstart za 10 sep t/m vr 28 okt 17-aug 22-aug 7-sep 

Herfst en Advent za 29 okt t/m vr 9 dec 5-okt 10-okt 26-okt 

Kerstmis za 10 dec t/m vr ? 16-nov 21-nov 7-dec 

 
 
 
 
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Veertigdagentijd) tot zondag 30 januari; voor TitusBreed 

tot woensdag 19 januari; 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 
tel. 0318 418 273 

 

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/

