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 _____________ VEERTIG –  40  –  DAGENTIJD –  2022 _____________  

s 
De 40 dagentijd ofwel vastentijd begint altijd met Aswoensdag, de eerste dag na Carnaval, welke dit jaar op 
2 maart a.s. zal zijn. Dit liturgisch gebeuren dat ons – midden in de (werk-)week – de gelegenheid geeft tot 
bezinning over waar al ons zijn en ons werk ons brengt. Vorig jaar kon deze viering niet doorgaan door de 
pandemie. Maar wel wijdde Adri van Dijk toen buiten de as van de verbrande palmtakjes. En was het mogelijk 
om bij de parochiewacht een Aswoensdagkaart met daarin een doosje met as daarvan op te halen, wat zeer 
werd gewaardeerd! In het sociaal jaarverslag – dat ingesloten zal zijn bij de brief van Kerkbalans 2022, die 

eerdaags in de brievenbus zal vallen, of misschien al gevallen is als u dit leest – zult u daarvan een foto 
terugvinden. 

Hoe het dit jaar zal verlopen is – als ik dit schrijf – nog ongewis. Maar met of zonder askruisje zullen wij toch 
de 40 dagentijd ingaan. Een tijd van vasten op welke manier dan ook, bezinning en ommekeer in 
voorbereiding op Pasen. Dat zullen we op 14 en 15 april vieren, met de Stille Week daaraan vooraf. Dit jaar 
weer in vieringen met elkaar? 

Eigenlijk wordt het vastenritueel niet in de Bijbel genoemd. Er is over het ontstaan van deze 
veertigdagenperiode maar weinig bekend. Het heeft te maken met de veertig dagen die Jezus in de woestijn 
doorbracht. Om daar te bidden en te reflecteren op zijn daden. Deze ‘tocht’ is de inspiratie voor de vastentijd 

zoals wij die nu kennen. Honderden jaren geleden zag de vastentijd er nog anders uit, er werd soms de hele 
dag niet gegeten, of slechts een maaltijd per dag. De vast nog bekende snoeptrommeltjes. Dit is in de loop 
der tijd behoorlijk veranderd. Hoewel het oorspronkelijk vooral om het eten draaide, kiest men er nu meer 
voor om bewuster met slechte gewoontes om te gaan, of om bijvoorbeeld het mobieltje/IPad of Laptop aan 
de kant te leggen en te stoppen of te minderen met social media. Maar hoe de invulling van deze 40 dagentijd 
door u ook zal zijn, ik wens ons allen een goede vastentijd toe in aanloop naar Pasen! 

Marianne Thie 

Vastentijd is oefentijd (Carlos Desoete) 

Vastentijd is oefentijd 
Is wakker worden na winterslaap 
en je open geeuwen uit de beslotenheid van elk-voor-zich. 

Is je ogen opentrekken voor wat aan het gebeuren is 
in het diepste van jezelf en in de wereld om je heen, 
en zicht krijgen op het grote Licht dat doorbreekt aan de horizon. 

Is in voorjaarsstilte je eigen grond omspitten 
en klaarmaken voor een nieuwe lente, 
en het zaad van vrede en menswaardigheid laten ontkiemen in je hart. 

Vastentijd is trainingstijd: 
hart en handen soepel maken voor verbondenheid met God en mensen; 
vingeroefening in solidariteit. 

Dat en zoveel meer is vastentijd: 
de grote opwarming om te herleven. 
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Agenda 
• Bijbelcursus in de veertigdagentijd door Erik Rozeman in 

Wageningen op de dinsdagen 1, 15, 29 maart en 5 april van 
20-22 uur. Lees meer in TitusBreed van Kerstmis, p27. 

• Catechese voor kinderen uit de hele parochie (was 
aangekondigd in TitusBreed voor woensdag 26 januari in 
Renkum), maar wordt wellicht vervolgd: kijk TitusBreed er op 
na! Op de parochiewebsite staat wel een reeks filmpjes, die 

het bekijken waard zijn: 
www.ztitusbrandsmaparochie.nl/kinder-nevendiensten-tv 

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 
 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/kinder-nevendiensten-tv
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 ____________________ KERKBERICHTEN  ____________________  

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 13 februari t/m 3 
april in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom. 

U hoeft zich voor de vieringen niet aan te melden. 
Wanneer de kerk te vol dreigt te worden, kunt u 
verzocht worden weer naar huis te gaan. Wijzigingen 

in de maatregelen of in de vieringen worden gemeld 
in de digitale nieuwsbrief. 1,5 meter afstand houden 
en een mondkapje dragen bij het lopen in de kerk zijn 
verplicht. 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 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 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van 
de persoon en de reden ervoor via een mailtje 
sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. 

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

de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

Zondag 20 februari, 7de zondag d/h jaar 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 

voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Zonnebloem Bennekom, 

NL74 RABO 0132 8303 29 

Zondag 27 februari, 8ste zondag d/h jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. JKA 

voorganger: pastoor Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom, 

NL76 RABO 0111 7826 51 

Woensdag 2 maart, Aswoensdag 

19.30 uur: Woord- en communieviering m.m.v. 

Kleinkoor MVR 
voorganger: John Rademakers  

Zondag 6 maart, 1e zondag 40-dagentijd  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Hans Lucassen 

collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Bootvluchteling 

NL97 RBRB 0918 9326 37 

Vrijdag 11 maart 

19.30 uur: Taizéviering van Raad van Kerken 

Bennekom 

Zondag 13 maart, 2de zondag 40-dagentijd  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: John Rademakers 

collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Leger des heils 

NL72 RABO 0707 0701 71 

Zondag 20 maart, 3de zondag 40-dagentijd 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 

Johanneskoor 
voorganger: pastoor Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Mooi Leven Huis, Bennekom 

NL74 RABO 0310 5437 38 

***Let op, zomertijd!*** 

Zondag 27 maart, 4e zondag 40-dagentijd 

10.00 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 

Zondag 3 april, 5de zondag 40-dagentijd  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 

collecte 2: Bisschoppelijke Vastenactie 
NL21 INGB 0000 0058 50 

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, 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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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. 

Maandelijkse Vieringen in Walraven 
Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 16.00 

uur een woord en communieviering in de kapel van 
Walraven, Oostbreukelderweg 1. De bewoners van 
Walraven, de Baronie en Machtella worden hiervoor 
uitgenodigd. De data voor de komende tijd zijn: 

12 feb; 12 mrt; 9 apr; 14 mei; 10 jun; 9 jul 

Informatie over deze vieringen: Marian Bolscher, 
mgbolscher@hotmail.com, 0651 651 736. 

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 of bellen met Ad Meijs, 

0318 418 273. Er zal dan geprobeerd worden om een 
rijder te zoeken. 

Eerste Communie 
We willen 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). 

Vormselvoorbereiding 2022 start op 13 
februari 
De start van het nieuwe vormseltraject is vanwege 
de coronamaatregelen uitgesteld naar zondag 13 
februari. Zoals aangekondigd wordt de vormsel-
voorbereiding komend jaar op een heel nieuwe 
manier uitgevoerd. We vinden het belangrijk om 

elkaar beter te leren kennen en we willen graag het 
hele gezin daarbij betrekken. Ook zal de zondagse 

viering onderdeel van de voorbereidingen zijn. De 
zondagen waarop dit plaats vindt zijn: 13 februari, 20 
maart, 8 mei, 5 juni en 26 juni. De data voor de 

daaropvolgende maanden worden later nog bekend 
gemaakt. 
Het programma ziet er als volgt uit: 

− 10.00 uur: Open deur mis/Eucharistieviering in de 
Kerk van Wageningen (speciaal afgestemd op 
jongeren en nieuwkomers); 

− ± 11.00 – 11.15: uur koffie en thee; 

− 11.15 – 12.00 uur: catechese voor vormelingen en 
een parallel programma voor ouders en andere 
gezinsleden; 

− 12.00 uur en verder: napraten voor wie wil. 
Daarnaast worden de vormelingen in Wageningen 
verwacht tijdens de belangrijkste vieringen van het 
jaar, namelijk die van de Goede Week, om daarin een 

actieve rol te vervullen, d.w.z. de vieringen van Witte 
Donderdag 14 april om 19.00 uur, Goede Vrijdag 15 
april om 19.00 uur en de Paaswake om 21.30 uur. De 

vormselviering is op 20 november 2022 gepland. 
Begin januari is aan de kinderen die tussen 
september 2008 t/m december 2009 geboren zijn 
een uitnodiging gestuurd. Heeft u geen uitnodigings-
brief ontvangen of is uw kind niet geboren in 
bedoelde periode, dan kunt u hem/haar toch 
opgeven door een e-mail te sturen naar het 
parochiesecretariaat: administratie@pztb.nl (graag 
vóór 10 februari), onder vermelding van “Vormsel 
2022”. Daarbij graag een opgave van de naam en 
geboortedatum van uw kind , adres, woonplaats en 

uw e-mailadres. U ontvangt dan een bevestiging en 
verdere berichtgeving per mail. 

MVR Kleinkoor; wil je graag een keer 
meezingen? 
In het vorige nummer van het NieuwSBlad werd een 
nieuw koor aan U voorgesteld het ‘MVR Kleinkoor’! 
Dit koor kunt U zien als een gelegenheidskoor dat op 
een aantal momenten in het jaar zingt. De eerste 
keer was op de eerste zondag in het nieuwe jaar, op 
2 januari. Verder is het de bedoeling dat het MVR 
Kleinkoor zal zingen op Aswoensdag, bij uitvaarten 
en een enkele keer op een zondag. Janneke Postma 

is de nieuwe dirigente en Rineke Hoens zal, waar 
nodig, ondersteuning bieden. Er hebben zich al 15 
mensen aangemeld die mee willen zingen. Het is de 

bedoeling dat, vóór het MVR Kleinkoor gaat zingen 
voor een bepaalde viering, er gevraagd wordt wie 
van deze mensen mee wil zingen. Er zal dan een paar 
keer gerepeteerd worden. 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:marcelis.vanacker@hetnet.nl
mailto:administratie@pztb.nl
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Er zal gezongen worden met een redelijk constant 
repertoire, zodat het gemakkelijk is om mee te doen, 

ook als je een aantal keren niet kon. Mocht U 
interesse hebben om af en toe mee te zingen met het 
MVR Kleinkoor, meldt U dan aan bij Truus Appelman: 

truusapp@xs4all.nl. 
Hans Wilmink 

Keltische viering 
Op vrijdag 11 februari a.s. vindt er vanaf 19.30 uur in 
de Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, 
Heelsumseweg 1, te Bennekom, een Keltische 

Viering plaats, die wordt georganiseerd door de Raad 
van Kerken Bennekom. Het bijzondere van deze 
viering is dat de inhoud gebaseerd is op de Keltische 

Christelijke spiritualiteit. Dat voert naar oude Ierse 
tradities. Een mooi voorbeeld daarvan is de Ierse 
muziek die gespeeld wordt door The Good Celts en 
de teksten van de Ierse dichter/priester/filosoof 

John O’Donohue. 

 
Eenieder, die deze bijzondere viering wil mee-
beleven, is van harte welkom! De toegang is vrij, bij 

de uitgang wordt een collecte gehouden ter 
bestrijding van de onkosten van deze viering. 

Als gevolg van beperkingen door de corona-
pandemie is er dit jaar geen mogelijkheid voor een 
gezellig samenzijn na afloop van de bijeenkomst. 
Bovendien is het aantal plaatsen beperkt door de 
noodzaak afstand te kunnen houden. Dit betekent 

dat u zich van tevoren moet aanmelden wanneer u 
de viering wilt bijwonen bij secretaris@ 
deontmoetingbennekom.nl. 

Dank 
Ik heb te kennen gegeven dat ik m.i.v. januari 2022 
niet meer zal voorgaan in de vieringen op de zondag. 
Wel blijf ik beschikbaar als aanspreekpunt èn als 

voorganger voor uitvaarten in onze kerk. 

 

Vanuit de pastoraatsgroep en de locatieraad kreeg 
ik, bij mijn laatste viering op oudejaarsavond, als 
dank voor het voorgaan, een prachtige bos bloemen. 
José van der Meulen verwoordde het zo treffend: “Ik 

weet niet anders dan dat jij voorgegaan bent sinds 

wij hier wonen.” Heel ontroerend. Hartelijk dank 

Marian Bolscher 

In memoriam Theo de Bakker 
We'll meet again, 
Don't know where, 
Don't know when 

But I hope we'll meet again  
some sunny day 

Deze tekst, stond op de rouwkaart. 

Theo is geboren in Vogelwaard in Zeeuws- 

Vlaanderen op 23 mei 1938 en overleden in 
Wageningen op 29 december 2021. Hij is 83 jaar 
geworden. 

Geboren en getogen in Zeeuws Vlaanderen waar hij 
ook zijn vrouw Tineke leerde kennen. Hij ging op 
jonge leeftijd het leger in waar hij tot het einde van 

zijn carrière heeft gewerkt. Die periode bracht mee 
dat hij soms een tijd weg was i.v.m. oefeningen 
vanuit defensie. Voor de 5 kinderen was het altijd 
een feest als hij thuiskwam met cadeautjes. 

Het overlijden van hun dochter Loes heeft een hele 
impact gehad op het gezin. 

Na zijn pensionering, die in de ogen van de kinderen 

veel te vroeg was voor Theo, was hij thuis en kon hij  
de levenswijze van defensie achter zich laten. Hij kon 
gaan genieten van alles wat om hem heen gebeurde. 

mailto:truusapp@xs4all.nl
mailto:secretaris@deontmoetingbennekom.nl
mailto:secretaris@deontmoetingbennekom.nl
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De kleinkinderen Iris en Jasmijn waren belangrijk 
voor hem en lieten hem genieten. Hij was iemand die 

niet stil kon zitten en in huis werd er veel geklust. Er 
is nooit iemand in huis geweest om iets te herstellen. 
Hij kon alles zelf! Hij vond het heel belangrijk dat 

ieder van zijn kinderen ging doorstuderen zodat je 
later altijd financieel onafhankelijk zou worden. In de 
periode na zijn pensionering heeft hij gezongen bij 
het Enka’s mannenkoor en zat hij veel op de 

racefiets. 2 jaar geleden werd er Alzheimer en 
hartklachten bij hem geconstateerd. Hij is verhuisd 
naar Wageningen waar hij verzorgd werd en Tineke 
verhuisde naar de Hendrik van Poelwijklaan. 

In de viering ten afscheid op woensdag 5 januari 
2022 waarin vele familieleden en vrienden gekomen 
waren hebben we Theo herdacht. De doopkaars van 

Loes werd als eerste aangestoken door haar moeder; 
daarna kwam het hele gezin om alle gekleurde 
kaarsen aan te steken. Een zee van licht met als 
middelpunt de kaars van Loes. De dochters Monique, 

Sacha en Anja hebben herinneringen aan Theo met 
ons gedeeld evenals Erna Verdurmen - de Bakker, 
Nico Lantinga en Karel de Rijk. De lezing was uit 

Prediker 3 ‘Alles heeft zijn tijd’. Weten van tijd, is een 
menselijke mogelijkheid, maar, lijkt Prediker te 
zeggen, het is ook iets waar je menselijke  grootsheid 
tot uitdrukking kan komen. Levenskunst is, het leven 

te leven, het leven zelfs te genieten, op de goede èn 
op de minder goede dagen, omdat wij beide 
ontvangen uit Gods milde hand. 

Tineke las onderstaand gedicht voor en heeft samen 

met de voorganger het gedachteniskruisje een plaats 
gegeven op de gedachteniswand in onze kerk. 

Jou missend 

noem ik je naam 
jou noemen 
geeft mij lucht 

Jou gedenkend 
dank ik je 
om wie je was 
om wie je nog bent 

Jou dankend 
jou gedenkend 
jou missend,  

zoek ik mijn weg verder 

Na het ten afscheid teken water en wierook werd de 
muziek van Vera Lynn ten gehore gebracht en werd 

er door de aanwezigen meegezongen. Vanuit de kerk 
van onze geloofsgemeenschap Bennekom zijn de 
aanwezigen op weg gegaan naar de natuur-
begraafplaats Heidepol waar hij, na een korte 

plechtigheid, begraven is. 

Actie Kerkbalans 2022 

 

Binnenkort kunt u weer een envelop verwachten 
met de oproep voor een bijdrage aan de Kerkbalans 

van onze Zalige Titus Brandsma Parochie en onze 
Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap. In de 
envelop vindt u een brief van de parochie, een brief 
van onze geloofsgemeenschap samen met een 
Sociaal Jaarverslag van de activiteiten binnen onze 
geloofsgemeenschap in 2022. Verder zit in de 
envelop een formulier voor uw toezegging voor de 

kerkbalans voor dit jaar. I.v.m. de Corona 
maatregelen verzoeken wij de envelop af te leveren 
op het daarop aangegeven adres. 

Het motto voor de Actie Kerkbalans 2022 is: Geef 
vandaag voor de kerk van morgen. Uw financiële 
steun voor de instandhouding van onze kerk en de 
voortzetting van de activiteiten is onontbeerlijk. We 

hopen op een mooi resultaat van de Actie Kerkbalans 
2022 en uw medewerking bij het retourneren van de 
toezeggingen. 

Arend Jan Nell, Kerkbalans MVR 2022 

Nieuwjaarstoespraak 2022 

Beste Mede-Parochianen, 
Het jaar 2022 is begonnen, en we zitten al weer zo’n 
kleine twee jaar in de Coronatijd. Ook nu weer in een 
lock-down, die gelukkig voor de kerken niet zo’n 
grote impact heeft. We mogen nog naar de kerk, 
maar er mogen niet meer dan 4 mensen op het 

priesterkoor zingen. Dat dat even zo goed een mooi 
resultaat geeft hebben we net kunnen horen. 

De kranten staan weer vol, en eigenlijk is er niet echt 
ander nieuws dan Corona nieuws. En daar wordt je 
dan wel eens moedeloos van. Gelukkig snappen 
sommige media dat dan ook wel, getuige de 
artikelen die gaan over mensen die zich door de 

Coronatijd hebben heen geslagen, met goede moed 
verder gaan, of opeens iets anders zijn gaan doen, 
wellicht enigszins ingegeven door de hele dag thuis 
zitten. Of van egocentrisch meer naar liefde voor de 

medemens gaan. Toch wel een paar voorbeelden in 
de krant, al zijn het er weinig. 
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Gelukkig gebeurt dat ook in onze kerk. We denken 
nog steeds aan diegenen die soms noodgedwongen 

thuis zitten, we zorgen ervoor dat de diensten thuis 
te volgens zijn. En ook in onze kerk, toen de mensen 
in de kerk niet mee mochten zingen, hebben we het 

sprekend zingen uitgevonden. Of het zingend 
spreken. We doen wat slims met het koffie 
schenken, we vieren toch wel Parochiedag, 
combineren dat met de vrijwilligersmiddag – 

nogmaals gefeliciteerd, Jos, met je eervolle 
benoeming als vrijwilliger van het jaar –, houden 
toch onze St. Maarten, gezinsvieringen, en gaan – al 
is het soms achter de schermen – door met waar we 

goed in zijn: een helpende hand uitsteken. 

Maar toch, er blijft behoefte aan gewoon goed 
nieuws, een beetje “feel-good” verhalen, een 
lichtpuntje in de duisternis om ons heen. Dus dacht 
ik, laat ik eens gewoon een kerstverhaal vertellen. 
Beetje laat, maar nog steeds actueel. 

Het gaat om Hans. En enige associatie met een Hans 
al dan niet in deze kerk, is niet aanwezig. Nee, Hans 
was klokkenmaker, in zo’n klein plaatsje in het 

zuiden van Duitsland. Dan denkt u meteen aan 
Schwarzwald, en de daarbij behorende klokken. En 
inderdaad, maar Hans ging veel verder. Hij maakte 
klokken met niet alleen allerlei tierelantijnen, maar 

als er op het heel of het half werd geslagen bewoog 
er van alles. Dansende vrouwtjes en mannetjes, 
heen en weer hollende koetjes, ronddraaiende 

kindertjes, noem maar op. En Hans kon daar redelijk 
van rond komen (als hij zo’n klok verkocht 
natuurlijk). 

Nu was er in dat dorpje ook een grote kerk, zeg maar 
gerust kathedraal. Het is altijd verbazend om te zien 
hoe die kleine dorpjes wel enorme kerken hebben 
staan en kunnen financieren, maar dat zal wel met 

het lokale financieringsmodel te maken hebben. 
Maar goed, in die kerk was het met name rond kerst 
altijd een drukte van belang. Er was namelijk de 
legende dat als iemand het mooiste geschenk 

offerde in deze kerk rond kerst aan het kindeke 
Jezus, dan zou er een wonder gebeuren. Vandaar dat 
dus velen van verre omtrek en dichtbij met de 

mooiste en ook duurste geschenken kwamen. En bij 
het kindeke neerlegden, ofwel gelegen in een kribbe, 
of – als de kerststal er niet was – bij het beeld van de 
Moeder Gods, Maria met het kindje Jezus op de arm. 

Maar helaas, er gebeurde niets. 

Ook Hans kende deze legende, en maakte daarom de 
allermooiste klok die hij maar kon bedenken. Die zou 
voor Jezus zijn. Werkelijk alles wat maar kon 

bewegen bewoog in deze klok, in volle harmonie. 
Een prachtstuk. 

Nu was er in dit dorpje ook een baron. Het is ook hier 
weer verbazend om te zien dat vaak bij die kleine 
dorpjes een enorm kasteel staat, met een Baron of 

Graaf of iets dergelijks. Maar goed, die Graaf, die 
wilde die klok wel hebben. “Hans”, zei hij regelmatig, 
“verkoop mij die klok, ik zal je er heel goed voor 

betalen”. Maar nee, Hans weigerde, de klok was 
duidelijk voor iemand anders bedoeld. 

Zo gingen de jaren voorbij, de klok was af, de mensen 
gingen nog steeds met kerst naar de kathedraal, met 
giften. Maar de legende werd niet meer echt 
geloofd. Maar Hans geloofde nog wel, en stond klaar 
met de klok op kerstavond om deze aan te bieden 

aan het kindeke Jezus. Maar net op het moment dat 
hij de deur uit wilde gaan, kwam het buurmeisje 
binnen, in tranen. Zij zei tegen Hans dat haar geld 

gestolen was, zij de huur niet meer kon betalen, en 
dat ze zo op straat zou worden gezet. Of Hans haar 
niet een beetje geld kon lenen. Maar Hans had geen 
geld, alleen de klok. Maar hij twijfelde niet, ging met 

de klok naar de Graaf, en verkocht deze. Want de 
Graaf wilde de klok nog steeds maar wat graag 
hebben. En het geld gaf hij aan het buurmeisje. En zij 
ging gelukkig heen. 

Toen was Hans alleen, wat nu? Wat moest hij nu het 
kindeke aanbieden. Hij keek rond, de winkel was 
leeg. Hij zag alleen nog een mooie, blozende appel in 

de vensterbank. Die dan maar. Hans liep met de 
appel door de sneeuw naar de kathedraal, en toen 
door het lange gangpad naar voren. Het was eerst 

stil, maar toen werd het steeds rumoeriger. De 
mensen in de kerk begonnen te fluisteren, maar zelfs 
toen te roepen: “Schande, loopt die Hans daar met 
een appel, hij had toch die mooie klok. Heeft hij zeker 

het geld daarvan in zijn eigen zak gestoken.” En Hans 
liep stilletjes naar voren, boog vol schaamte steeds 
dieper. En zonder zelfs maar te kijken bood hij 
bibberend de appel aan aan het kindeke Jezus. En 

toen verstomde het roepen van het volk, en het werd 
zelfs doodstil toen Jezus zich oprichtte uit de armen 
van Maria en zijn handen naar Hans reikte om de 

appel aan te pakken. 

Gewoon, een verhaal, de wonderen zijn de wereld 
nog niet uit. Zoals Hans iets simpels als een appel 
aanreikte, zo kunnen wij met kleine dingen goed 
doen. Het gaat om wat uit het hart komt, en waar 
Jezus, onze Heer naar kijkt. Laten we dit voortzetten 
in 2022. 

En overigens, over grote kathedralen gesproken, 
2022 staat nu eindelijk in het teken van de werkelijke 
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bouw van onze zaal. De vergunningen zijn nu 
eindelijk binnen, dus we gaan in februari beginnen 

met bouwen. Om voor de zomer hopelijk de zaal 
gereed te hebben. 

Laten we net als Hans met velen een liefdevolle 
gemeenschap vormen, met hart voor onze 
medemens. Ik wens u allen een gezegend 2022 toe. 

Peter Wijngaard. 

Parochiezaaltje wordt parochiezaal! 
Het gaat nu echt gebeuren. Op 9 december 2019 is 

bij de gemeente Ede het verzoek ingediend voor het 
verlenen van een Omgevingsvergunning voor de 
uitbreiding van het parochiezaaltje. Precies 2 jaar 

later, op woensdag 8 december 2021 krijgen we 
bericht van de gemeente dat de omgevings-
vergunning verleend wordt. Het is dan nog 6 weken 
wachten totdat de periode van het instellen van 

beroep voorbij is. Dat was op 19 januari. De 
omgevingsvergunning is nu onherroepelijk. 

Nog dezelfde dag is er een bouwvergadering belegd 
en is de nieuwe, open offerte van de aannemer 
kritisch doorgenomen en besproken met de 
aannemer én is de offerte voor akkoord getekend 
door het bestuur van de parochie Zalige Titus 

Brandsma. De aannemer gaat nu de benodigde 
bouwmaterialen bestellen en probeert omstreeks 
eind maart te beginnen met de bouwwerkzaam-

heden. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden 
ongeveer 3 maanden in beslag zullen nemen. Voor 
de zomervakantie moet het zaaltje dan 
getransformeerd zijn in een parochiezaal. 

 

Door een langdurige ontheffingsprocedure vanwege 
een gesignaleerde vleermuis heeft de verbouwing 

van de parochiezaal een vertraging van ruim 2 jaar 
opgelopen. In die periode zijn helaas de bouwkosten 

erg gestegen. De oude offerte van maart 2020 was 
uiteraard niet meer geldig. Om de gestegen kosten 

zo veel mogelijk te drukken proberen wij, daar waar 
mogelijk is, met vrijwilligers hand- spandiensten te 
verlenen en voorbereidende werkzaamheden te 

verrichten. Daar zijn we inmiddels mee begonnen. 
Aan de andere kant is een financiële bijdrage van u, 
in de vorm van bijvoorbeeld de Actie Kerkbalans, dit 
jaar dan ook extra welkom. 

Gerard Bolscher 
Gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Gezinsviering en kerstavondviering op 
24 december 
Net als vorig jaar waren de vieringen op Kerstavond 
anders dan normaal. Maar in tegenstelling tot vorig 
jaar mochten ze wel doorgaan! 

De gezinsviering was vanwege de avondlockdown 
verplaatst naar 16.00 uur. Hans Lucassen kon 
vanwege dit tijdstip helaas niet voorgaan, maar de 
werkgroep gezinsviering had er toch een hele mooie 

korte viering van gemaakt. De kerk was prachtig 
versierd en overal brandden kaarsjes. Egon Hofstad 
las het kerstverhaal voor, afgewisseld met liedjes die 

door het kinderkoor werden gezongen. Ondanks het 
vroege tijdstip waren veel gezinnen gekomen om 
deze viering mee te beleven! Aan het eind van de 
viering mochten de kinderen de kerststal bekijken 

(Coronaproof, per gezin). Ze kregen een 
sterrenkoekje en een Kerst-doeboekje mee naar 
huis, om ook tijdens de kerstvakantie met het 
kerstverhaal bezig te kunnen zijn. Onze buurman 

Roderick Vonhögen was zo vriendelijk om de 
gezinsviering te streamen, zodat er ook thuis 
meegekeken kon worden. 

 

Bij de kerstavondviering met Antoinette van Schaijk 
en het koor Arsis mochten geen kerkgangers 
aanwezig zijn. De viering was online te volgen, omdat 
Roderick ook deze viering op professionele wijze 

heeft gestreamd. Helaas wel met een onderbreking. 
De laptop die voor het streamen werd gebruikt liep 
vast: dit kwam waarschijnlijk omdat Roderick 
prachtige foto’s van de kerststal toevoegde aan de 
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livestream. De mensen die live meekeken moesten 
even geduld hebben voor ze verder konden kijken; 

de voorganger, lector en zangers ook. Mensen die 
later terugkijken merken er niets meer van. Het werd 
mede door de onderbreking voor de aanwezigen een 

memorabele viering. Omdat er maar vier zangers 
mochten zingen en er dus in totaal slechts 10 
mensen in de kerk waren, was het een heel intieme 
viering. Volgens de aanwezige koster was het “een 

prachtige viering; heel bijzonder om mee te maken”. 
Met recht ‘Iets nieuws?’, zoals het thema was van 
deze viering. 

Wilt u de vieringen nog terugkijken (zoals al 260 keer 
is gedaan…), kijk dan op het MVR YouTube kanaal 
(bit.ly/YouTubeMVRBennekom). Op de MVR-website 
vindt u ook overwegingen en liturgieboekjes. 

Rita van Doesum-Karsten 

Viering eerste Kerstdag 
De reserveringslijst voor de eucharistieviering met 
het gemengd koor en Roderick Vonhögen als 
voorganger was al na een paar dagen vol. Lag dit aan 

de eerste Kerstdag of aan de voorganger? Voor de 
viering zong het gemengd koor onder leiding van 
Rineke Hoens de bekende Kerstliederen ‘Nu zijt 
wellekome Jesu, lieve Heer’; ‘Herders, Hij is geboren 
in ’t midden van de nacht’; ‘Stille nacht, heilige 
nacht’. Na het lied ‘Wij komen tezamen’ worden wij 
hartelijk verwelkomd door Roderick. Kerstmis, het 
licht in de duisternis, waar de duisternis geen vat op 
krijgt. Lector Willem van Wingerden leest eerst uit 
Jesaja, 52, 7-10: Hoe liefelijk op de bergen de voeten 
van de vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws 

verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot Sion: 
Uw God regeert! Dan leest hij uit de brief aan de 
Hebreeën: God heeft tot ons gesproken door de 
Zoon. Het evangelie is van Johannes: ‘Het Woord is 

vlees geworden en heeft onder ons gewoond.’ 

Roderick begint zijn overweging met de tijd dat hij in 
Rome was, maart 2013. Er moest een paus gekozen 
worden. Hij ging in alle vroegte naar het St Pieters-
plein, en zag de kardinalen naar het conclaaf gaan. 
Iemand van hen wordt de toekomstige Paus, dacht 

hij. Zou die het zijn? Of wordt die het? Het zal wel 
weer een Italiaan worden. Dan is het conclaaf 
begonnen en is het wachten op de uitkomst. Ja, daar 
komt rook. Is het wit? Niet goed te zien, eerder wat 

grijzig. Er is geroezemoes, en dan gaat het nieuws 
rond: er is een nieuwe paus! En wie zou dat zijn? De 
naam gaat rond: Jorge Bergoglio. Jorge wie? Volledig 
onbekend. En dan verschijnt de nieuwe Paus. 

‘Fratelli e sorelle, buona sera’, zegt hij. Broeders en 
zusters, goedenavond. Dit klonk zo anders! Het 

voelde gelijk als dicht bij de mensen. Dan vertelt 
Roderick de anekdote over de portier in het 

Jezuïetenverblijf, niet ver van de Friezenkerk. Hij 
kreeg de paus aan de lijn: die wilde de overste 
spreken. ‘Dat zal wel, iedereen kan dit zeggen’. Afijn, 

uiteindelijk dringt het tot de portier door dat het de 
paus echt is. De paus, hoe is het mogelijk dat hij die 
zomaar aan de lijn krijgt. Als de paus even daarna het 
Jezuïetenverblijf bezoekt en een praatje met de 

portier maakt is het hem duidelijk, dit is een mens 
tussen de mensen. 

Maar wat heeft dit verhaal van de pauskeuze en de 
portier nu met Kerst te maken? Het gaat om de 
aankondiging en het uitzien naar de nieuwe leider, 
onbekend nog, iemand van wie je het niet verwacht. 
Dit moet ook zo gegaan zijn tijdens de geboorte van 
Christus. De herders, de drie koningen, ze zoeken 
een grote leider, ze vinden een kind in de kribbe. Het 
licht in de duisternis. 

Na de overweging volgt de stilte. De woorden van de 
overweging dalen neer. Ze inspireren. Dan volgt de 
dienst van de tafel. Voor Willem is het af en toe 

zoeken wat er nu aangereikt moet worden. Roderick 
blijft ontspannen en fluistert het Willen simpel toe. 
Bij de wegzending wenst Roderick een ieder een 
Zalig Kerstfeest en refereert hij aan de woorden in 

het begin van deze eucharistieviering. Hij bedankt 
het gemengd koor voorde prachtige zang. De viering 
wordt afgesloten met het lied  ‘Hoor de englen 

zingen d’eer, van de nieuw geboren Heer. Vreed’op 
aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensenschuld’. 
Roderick loopt door het middenpad naar de 
hoofduitgang en wenst alle bezoekers een Zalig 

Kerstfeest. Het was een heel mooie en bijzondere 
eucharistieviering. Zozeer zelfs dat ik tijdens de 
viering gevoelens van blijheid had katholiek te zijn. 

Hans Wilmink 

https://bit.ly/YouTubeMVRBennekom
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Arsis zingt bij tehuizen in Bennekom 

 

Het koor Arsis heeft al jaren de traditie om in de 
Adventstijd kerstliedjes te zingen bij enkele tehuizen 

in Bennekom. Omdat dit vanwege Corona al voor het 
tweede jaar op rij niet binnen kon, werd er opnieuw 
buiten gezongen. Op zaterdag 11 december zong 
een afvaardiging van het koor in de tuinen van 

Machtella, de Baronie en bij een paar huisjes van 
Walraven. Op 18 december kwamen alle tuintjes van 
Walraven aan de beurt. De terrasdeuren aan de 
verschillende tuinen gingen op een kier, zodat ieder 
die dat wilde ons kon horen en de kerstsfeer kon 
ervaren. Het was soms best koud om te zingen maar 
ook heel mooi om te doen. De reacties van 

bewoners, personeel en bezoekers waren 
hartverwarmend! 

Rita van Doesum-Karsten 

MVR kerk en kerstkribjesroute 
In de periode rond Kerst en Oud- en Nieuw kon er in 
Bennekom een wandeling worden gemaakt langs 
diverse kerststallen: de Kribjesroute. Voor de 
kinderen was er ook een puzzelroute. Voor 
Bennekom was deze wandeling nieuw; in andere 
plaatsen wordt dit al langer gedaan. De 
organisatoren schreven: “Het was een enorm 
succes! Boven onze verwachting. Heel erg veel 
mensen hebben de kribjesroute gelopen. Het was 

een heel mooi gezicht om al die families te zien 
langslopen. Uit het praatje wat je af en toe maakt 
bleek dat het mensen echt veel deed! We kregen 
zelfs een kaart van een oma en kleinzoon. Zij 

bedankte ons en vond het initiatief een lichtpuntje in 
deze tijd. Ook een mooie reactie op de puzzelroute: 
wij hebben bijna 50 ingevulde puzzels terug 

gekregen”. Het ligt in de bedoeling om de 

Kerstkribjesroute volgende Kerst een vervolg te 
geven. 

 

Onze MVR kerk deed ook mee aan de Kribjesroute. 
Tijdens de uren van de parochiewacht én op Eerste 
Kerstdag ’s middags kon de kerststal ín de kerk 
worden bekeken. Op Eerste Kerstdag maakten 60 
bezoekers hier gebruik van! Ze werden verwelkomd 

door leden van de locatieraad en de 
pastoraatsgroep. Voor de wandelaars die de kerk 
gesloten aantroffen, was er buiten ook een 
kerststalletje te zien. 

Viering Eenheidszondag op 16 januari 
Aan het begin van de jaarlijkse ‘Week van gebed voor 
Eenheid’ organiseerde de Raad van Kerken 
Bennekom de viering van Eenheidszondag in de 
Brinkstraatkerk. Net als vorig jaar was de viering 

alleen online te volgen, vanwege de corona-
maatregelen. Maar doordat men in de 
Brinkstraatkerk ruime ervaring heeft met het 
opnemen en weergeven van vieringen, werd ook 

deze viering weer prachtig in beeld gebracht! Het 
thema van de viering was ‘Licht in het duister’. 
Namens de Raad van Kerken sprak Nico Vos het 
welkom uit, waarna pastor Ben Piepers de 
begroeting voor zijn rekening nam. Daarbij werd hij 
geholpen door drie meisjes, die op ontroerende 
wijze dansend ‘het licht dat door het duister breekt’ 

verbeeldden. 

Dominee Gabrich Baalbergen vertelde een verhaal 
over het licht dat zich terugtrok uit de wereld, omdat 

de mensen elkaar zoveel onrecht aandeden. 
Niemand kon het licht overhalen terug te keren in de 
wereld, tot er in een stal een kind geboren werd. Bij 
de geboorte van dat onschuldige kind raakte het 

Licht ontroerd en viel er een traan van licht uit de 
hemel. Zo keerde het licht terug op aarde. Nog 



 

12 
 

steeds valt er een traan van licht op de aarde, elke 
keer als er een kind geboren wordt, zo eindigde het 

verhaal. 

Na de lezingen uit Jesaja en de brief aan de Efeziërs 
uit de Naardense Bijbelvertaling, nam pastor Roos 

van Doorn het woord. Ze begon haar overweging 
met haar wekker, die licht verspreidt om haar 
wakker te maken. Ook Jesaja is een soort wekker. Hij 

zegt tegen het volk dat het moeilijk heeft: “Sta op, 
het licht is gekomen. Je zult stralen en je hart zal wijd 
worden.” De woorden van Jesaja zijn een oproep om 
wakker en bewust in het leven te staan: je moet in 
actie komen, je bent een stralend mens, geroepen 
tot het licht! Net als alle verschillende kerk-
gemeenschappen in deze tijd, waren er ook in de tijd 
van de Efeziërs al veel verschillende groeperingen 
die ieder op hun eigen manier gestalte gaven aan de 
boodschap van Jezus. De Efeziërs worden echter 
opgeroepen om te kijken naar wat hen verbindt. Dat 

is ook onze opdracht in deze viering: door de 
mengelmoes van woorden en liederen uit de 
verschillende kerken heen, luisteren naar wat 
mensen willen zeggen. We zijn allemaal mensen van 

het licht. Het is een oefening om elkaar vast te 
houden, in alle verscheidenheid. Volgens Roos 
vieren we vandaag niet alleen de eenheid van 
mensen die bij een christelijke kerk horen, maar 

moeten we de kring wijder maken, naar alle mensen 
op aarde. We zijn allemaal geroepen tot het licht en 
tot vrijheid. We zijn geroepen om te gaan stralen; het 

is tijd om ons hart wijd te maken. Dat is een zegen én 
een opdracht! Het is proberen het licht te herkennen 
in de ander. 

Dominee Anne Verbaan ging daarna voor in de 
voorbeden. De aandacht ging speciaal uit naar de 
verbondenheid met alle mensen op de hele wereld 
die deze week de ‘Week van gebed om Eenheid’ 

vieren. De voorbeden werden afgesloten met het 
Onze Vader, in iedere kerk iets anders verwoord, 
maar toch vooral ook overal hetzelfde. De collecte 
was bestemd voor het Mooi Levenhuis. 
Ben verwoordde de vredeswens met de prachtige 
tekst:  

“Ontvang vrede van God  
als een licht op je weg  
als een tere vlam in het duister.  
Geef licht van vrede door  

van mens tot mens,  
met het licht in je ogen,  
met het licht in je hand,  
met de warmte van je hart.” 

De viering werd afgesloten met de zegen door alle 
vier de voorgangers.  

De zanggroep onder leiding van Wim van der Heide 
luisterde de viering op met prachtige liederen uit de 
verschillende tradities. Wat is het toch prachtig om 

in Bennekom de Eenheid ieder jaar op deze manier 
te mogen vieren! Heeft u de viering nog niet gezien, 
kijk dan op Kerkdienstgemist.nl bij de vieringen 

vanuit de Gereformeerde Kerk Bennekom 
(kerkdienstgemist.nl/stations/251/events/recording
/164232360000251). De viering van Eenheidszondag 
is nog een jaar terug te kijken! 

Rita van Doesum-Karsten 

Avond voor lectoren over de 
eucharistieviering 

 

Op maandag 24 januari verzamelden bijna alle 
lectoren zich om van Tom Sijmonsma uitleg te krijgen 
over de rol van lector in de eucharistieviering. Tom is 

de verloofde van Marialda Kuin (de coördinator van 
de lectoren). Tom is vele jaren acoliet (volwassen 
misdienaar) geweest bij de Zusters van Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort, waar hij een gedegen 
opleiding heeft gehad. Op humoristisch wijze 
kwamen uitgebreid alle onderdelen van de 
eucharistieviering aan bod, ondersteund door een 

PowerPointpresentatie. Ook werd uitleg gegeven 
over het liturgisch vaatwerk en hoe het wierookvat 
te hanteren. Iedere lector kreeg de uitleg ook nog op 
papier. Het was een gezellige én nuttige avond. 

Tom, hartelijke bedankt! 

Interview met Marc van der Post 
De PR groep heeft het plan opgevat om een aantal 
personen te interviewen, die een bijzondere rol 
hebben of hebben gehad in onze geloofs-
gemeenschap. In het vorige nummer stond een 
interview met Roderick Vonhögen  Voor dit nummer 
hebben Hans Wilmink en Rita Karsten Marc van der 
Post geïnterviewd. Marc is nauw verbonden met 

onze geloofsgemeenschap. Zijn ouders waren lid van 
onze geloofsgemeenschap. En Marc  heeft nu de 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/events/recording/164232360000251
https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/events/recording/164232360000251
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MVR kerk als thuisbasis voor het WNM (Week 
Nederlandse Missionaris), de organisatie die hem 

ondersteunt bij zijn werk in Argentinië. Hij publiceert 
elke keer een artikel in ons NieuwSblad. Hier volgt 
het interview dat Hans en Rita in januari met hem 

hadden. 

 

Jij groeide op in Bennekom (klopt dat?). Wat voor 
jongen was je en wat waren toen jouw gevoelens 
voor onze kerk? 

Nee, ik ben niet in Bennekom opgegroeid. Mijn 
ouders zijn hier komen wonen in 1985, toen ik al in 
Utrecht woonde en studeerde. Ik ben in Veenendaal 
opgegroeid. 

Ik was 'n beetje een verlegen, introverte, slimme 
jongen. Ik was graag op mezelf, hield veel van lezen 
en studeren, maar ik was ook sportief, ik voetbalde 

op een club, zong op het schoolkoor. 

Als gezin waren we kerk betrokken. Ieder weekend 
gingen we met het hele gezin naar de viering. We 

waren met vijf kinderen, dan namen we met ons 
allen een hele kerkbank in beslag, altijd dezelfde: de 
derde bank linksvoor in de Salvatorkerk. Mijn ouders 

waren actief in verschillende functies, mijn broers en 
zussen waren acoliet, zaten op het koor. 
Merkwaardig genoeg – zeg ik achteraf – deed ik 
niets. Ik bekeek het allemaal een beetje van een 
afstandje. Toch vond ik het wel interessant om naar 
de kerk te gaan. We hadden toentertijd in 
Veenendaal een heel goede pastoor, ik luisterde 
graag naar zijn preken. 

Over geloof werd thuis niet speciaal gesproken. Als 
kind geloofde ik op een vanzelfsprekende manier. 

Vanaf een jaar of zestien, zeventien ging ik er zelf 

over nadenken. Veenendaal was een erg protestant 
dorp. Via school en via vrienden kwam ik van 

binnenuit in aanraking met andere manieren van 
geloven en van kerk beleven, en dat boeide me. Ik 
heb een poos lang op zondagen protestantse 

diensten bezocht, ook heel zware, dat waren voor 
mij een soort ontdekkingstochten. Hoe kon het toch 
dat mensen hun geloof zo streng en strikt opnamen, 
zo vol geboden en verboden? Voor mij had God meer 

te maken met mooie muziek of met praktische zorg 
voor anderen – ik ging vrijwilligerswerk doen in een 
bejaardencentrum. En God had vooral ook te maken 
met troost en nabijheid. Toen ik vijftien was, 

overleed een van mijn zusjes bij een auto-ongeluk. Ik 
heb toen heel sterk Gods troostende aanwezigheid 
gevoeld. Die ervaring ben ik nooit meer vergeten. 

Op enig moment heb je besloten om pastor te 
worden. Kan je omschrijven hoe je tot dat besluit 

bent gekomen? 

Na de middelbare school ging ik sociale geografie 
studeren in Utrecht en ik ging daar op kamers 
wonen. Die stap naar de zelfstandigheid was heel 

belangrijk voor me. Bij de studie, op de studenten-
vereniging, in de grote stad kwam er veel op me af 
dat nieuw was, dat me intrigeerde, maar ook 
verwarde, waartoe ik me moest leren verhouden. Er 

waren mensen die gedichten schreven, die liedjes 
maakten en zongen, die toneel speelden. Andere 
hingen hele nachten in de kroeg of dansten tot vroeg 

in de morgen, sommige gingen bestuurswerk doen, 
namen verantwoordelijkheid op zich. Mensen 
gingen met elkaar naar bed, sommige waren 
homoseksueel, lesbisch, dienstweigeraar, feminis-

tisch, betrokken bij de kraakbeweging. Wat wilde ik, 
wat kon ik? Die eerste twee jaren in Utrecht waren 
voor mij vooral een tijd van leren om te zeggen en te 
delen met anderen wat ik voelde, wat ik wilde, 

waartoe ik me aangetrokken voelde en waartoe niet. 
Dat heb ik erg intensief beleefd, ook als iets 
geweldigs, want ik ontdekte de toegang tot mijn 
eigen drijfveren en die van anderen. Het was een tijd 
van diepe gesprekken, van onverwachte 
ontmoetingen die me zeer blij konden maken. Ook 
van grote teleurstellingen als een contact niet bracht 

wat ik ervan hoopte. 

In verloop van mijn eerste jaar raakte ik betrokken 
bij de oecumenische studentengemeente. Ik was 

gelijk verkocht: wat een geweldige vieringen, wat 
een vrijheid en openheid, wat een ruimte voor al die 
gevoelens die woelden en groeiden in mijzelf en in 
anderen! God heeft hiermee te maken, wil hiermee 

te maken hebben, ontdekte ik met grote helderheid. 
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En ik zag in de studentengemeente voorgangers, 
pastores – ook protestantse – met wie ik me kon 

identificeren. Ik merkte dat je ook als niet-priester 
zou kunnen werken in de katholieke kerk. 

Dat alles kwam op een gegeven moment bij elkaar, 
en vrij plotseling, in 1980, nam ik het besluit om van 
studie te veranderen en theologie te gaan studeren. 
Ik zag mezelf wel als pastor functioneren. Van mijn 

ouders kreeg ik de ruimte om die overstap te maken, 
en ik ben – ook in Utrecht – aan de Katholieke 
Theologische Hogeschool begonnen. 

Ik heb erg genoten van de studie. Vrijwel ieder vak 
gaf me stof tot nadenken, mediteren, discussiëren. 
Daarnaast groeide ik door als persoon, en stokte de 
groei ook af en toe. Maar langzamerhand zuiverden 

voor mij persoonlijk enkele zaken zich uit: 

− Ik merkte dat ik iemand was om in een vaste relatie 
te leven. Priesterschap was voor mij dus niet 
weggelegd, maar pastoraal werker wilde ik graag 
worden. 

− Ik zou het liefste aan de rand van de kerk willen 
werken om mensen te kunnen ontmoeten die 

maatschappelijk en ook kerkelijk buiten beeld 
vallen. Ik ging stage lopen in de Pauluskerk in 
Rotterdam, een open huis, waar daklozen, 
drugsverslaafden en vluchtelingen dagelijks 

onderdak vonden. Daarna, ook nog tijdens mijn 
studie, ging ik samen met een groepje jaargenoten 
en Utrechtse pastores onderzoeken of we in 
Utrecht een diaconaal project zouden kunnen 

opzetten, gericht op de groepen die ik in de 
Pauluskerk had leren kennen. Dat resulteerde in de 
stichting van het Catharijnehuis, een dagopvang 
voor dak- en thuislozen in het hartje van de stad, 
pal naast de Catharinakathedraal. 

Hoe was jouw loopbaan vanaf het afstuderen tot 

aan dit moment? 

Na mijn afstuderen begon ik te werken als 
coördinator in het Catharijnehuis, samen met mijn 
veel te vroeg overleden vriend en jaargenoot Han 
Vroom. Het was direct verantwoordelijk werk: we 
gaven leiding aan een allengs groeiende 

vrijwilligersorganisatie. Maar we deden het met 
jeugdig elan en met een goed netwerk van ervaren 
mensen om ons heen. Het was spannend en 
leerzaam, maar ik wist dat het niet voor heel lang zou 

zijn, want mijn toenmalige vriendin, die toen ook 
mijn vrouw werd, werkte fulltime in Enschede, en ik 
wilde daar ook graag gaan wonen en werken. Ik vond 
toen werk in het parochiepastoraat in de binnenstad 
van Enschede als jongste in een team met 

aanvankelijk alleen priester-pastores. Ik heb daar 
met veel plezier gewerkt. De veranderingen 

stapelden zich snel op. In mijn persoonlijke leven was 
ingrijpend dat mijn huwelijk vrij snel op z'n einde 
liep. De parochies vergrijsden snel en moesten 

steeds meer samenwerken. Met parochianen 
vormden we teams die zelf verantwoordelijkheid 
gingen dragen voor het pastoraat. 

Ik vond het parochiewerk veel leuker dan ik van 
tevoren had kunnen denken. Ik vond het leuk om 
voor te gaan, om te dopen en ook de uitvaarten, 
hoewel er soms wel veel achter elkaar waren, deed 
ik graag. Het mooie van het parochiewerk vond ik 
vooral dat het niet zoveel pretenties had: proberen 
om naar elkaar om te zien en zo gemeenschap te 
vormen. 

Toch bleef er iets kriebelen. M'n leven lang heeft mij 
het verschil tussen arm en rijk in de wereld 

beziggehouden. In 1998 maakte ik een reis van vijf 
weken in Brazilië en Argentinië. Ik bezocht daar 
enkele religieuzen die woonden en werkten in arme 
stadswijken. Die reis is in vele opzichten een 

kruispunt in mijn leven geworden. Die maakte in mij 
het verlangen wakker om een jaar of wat te gaan 
werken in Zuid-Amerika. Dat verlangen kreeg vaste 
vorm toen ik op het eind van mijn reis, in Buenos 

Aires, verliefd werd op Ale en zij op mij. Weer terug 
in Nederland vond ik via Mensen met een Missie 
werk in een parochie in een arme stadswijk in 

Barranquilla, Colombia. Dat was binnen een team 
van Nederlandse religieuzen die daar al vele jaren 
woonden en werkten. Ik ben daar in 1999 naartoe 
gegaan.  

In Barranquilla heb ik parochiewerk gedaan zoals ik 
eerder in Enschede had gedaan, maar ik ben ook veel 
tijd gaan besteden aan twee dingen die me daarna 

nooit meer losgelaten hebben: ik ben veel de wijken 
ingegaan om mensen te ontmoeten, zeker niet 
alleen de eigen parochianen, en ik ben samen met 
anderen de Bijbel gaan lezen, en dat was in 

Barranquilla vooral met oude mensen. Het leven 
daar was ruig en hartelijk tegelijk: heel veel lieve 
mensen en vrolijke spontaniteit, daarnaast 

schrijnende armoede en veel geweld.  

Ondertussen ontwikkelde de relatie tussen Ale en 
mij zich verder, aanvankelijk per brief, mail en 
telefoon, maar later ook met enkele bezoeken over 
en weer. Een lang bezoek van Ale aan mij gaf voor 
ons de doorslag: we wilden samen verder. We waren 
niet alleen gek op elkaar, maar ontdekten ook dat we 
in ons werk door dezelfde dingen geraakt en 
gedreven werden – Ale was religieuze en werkte in 
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de schoolcatechese. Het lukte niet om ook voor Ale 
een contract te krijgen in Barranquilla. We besloten 

toen ons geluk samen in Argentinië te beproeven. 

Ale vond werk als catechete op een school in El 
Jagüel, een arm stadsdeel in de agglomeratie van 

Buenos Aires. We zijn daar gaan wonen en we wonen 
er nog steeds. Ik besloot toentertijd, het was 2001, 
om daar een pastoraal project op te zetten, en kreeg 

daarbij de steun van Mensen met een Missie, later 
van Week Nederlandse Missionaris. 

In dat project ben ik me vooral gaan richten op het 
dagelijks leven in de wijk en ik werkte met de 
methodologie van het presentiepastoraat: vanuit de 
dagelijkse contacten met buurtbewoners in een 
gezamenlijk proces zoeken naar concrete activiteiten 

om aan te werken.  

Direct vanaf het begin ontstond er een voor mij 
verrassend, maar heel interessant proces. Ik kwam in 
El Jagüel niet in een of andere functie te werken, 
maar ging als buurman en vrijwilliger contacten aan 
en sloot me aan bij activiteiten die zich aandienden. 
En dat bleek genoeg! Ik heb in de eerste jaren heel 
veel contacten op straat opgedaan, wandelend door 
de wijk, spelend met mijn dochter in de speeltuin of 
bij het boodschappen doen. Ik had de tijd, stond 

open voor een praatje, en van het een kwam vaak 
het ander. Ik kwam bij mensen thuis, raakte ook 
betrokken bij hoe buren elkaar helpen in situaties 
van ziekte en economische krapte. Daar kon ik 

deelgenoot van worden, getuige van zijn, en precies 
dat ervoer ik als een grote rijkdom. 

In de kapelgemeenschap in de wijk raakte ik ook 
actief. Ik ging helpen in de merendero (plek waar wij 
een paar keer in de week kinderen uit de wijk 
ontvangen voor een broodje, een beker melk en een 
spelletje) en bij het organiseren van solidariteits-
acties, en toen er leken nodig waren om de 
continuïteit van de vieringen te waarborgen, bood ik 
me natuurlijk ook aan. 

Ik ben altijd een schrijver geweest, en ik ontdekte dat 
ik met die specifieke kwaliteit iets toe te voegen had. 
Ik ben maandelijks stukjes gaan schrijven over het 

dagelijks leven in El Jagüel. Dat deed ik zowel in het 
parochieblad van El Jagüel als in verschillende 
Nederlandse parochiebladen. Die stukjes sloegen 

aan, merkte ik. Daaruit vloeiden twee boekprojecten 
voort, een Nederlands- en een Spaanstalig. Op het 
Spaanse boek heb ik van mijn buren erg veel reacties 
gekregen. In het afgelopen jaar nog, toch al negen 

jaar na publicatie, heeft een middelbare school in de 
wijk gedurende maanden in allerlei vakken gewerkt 

met mijn boek en ben ik herhaaldelijk op school 
geweest om met de leerlingen erover te praten. 

Naast de activiteiten in de wijk ben ik betrokken 
geraakt bij het Centro Bíblico Ecuménico. Dat is een 
kleine organisatie van bijbels geschoolde vrijwilligers 

die leesgroepen begeleiden in arme stadswijken. Al 
vanaf 2001 ben ik daarbij betrokken, maar in de 
laatste tien jaar ben ik deel gaan uitmaken van het 

kernteam, ook als voorzitter. Naast het begeleiden 
van groepen organiseren we ook cursussen, 
workshops en maken we werkmateriaal. Dit werken 
met Bijbel is gaandeweg een steeds groter deel van 
mijn tijd gaan innemen. 

Hoe ziet een gemiddelde dag voor je uit, en hoe ziet 

een gemiddelde zondag voor je uit? 

Ik begin 's morgens altijd met een bijbelmeditatie, ga 
lopen met de hond, doe dingen in het huishouden 

(mijn vrouw werkt 's morgens). Er is dan ook altijd 
wel tijd voor wat berichten en mails beantwoorden. 
In de middagen ga ik er meer op uit: bezoeken, de 
merendero, de bijbelgroepen. Sinds de pandemie 
doen we ook veel online, bijbelgroepen, workshops, 
vergaderingen met het Centro Bíblico. 

Het Centro Bíblico is gevestigd in het centrum van 
Buenos Aires, voor mij op een kleine twee uur reizen. 
Sommige bijbelgroepen zijn ook in andere 
stadsdelen. Het reizen hier kost veel tijd en energie. 
Ik studeer ook best veel, schrijf altijd. Ik zit iedere dag 

wel achter mijn werktafel. Op zondag ga ik naar de 
viering in de kapel, al sinds jaren alleen maar als 
kerkganger (die kapelgemeenschap waar ik eerder 

over sprak, bestaat niet meer in die vorm).  

Wat zijn voor jou de mooie momenten waar je 

energie van krijgt? 

De mooiste momenten zijn altijd de ontmoetingen, 
of dat nu toevallige ontmoetingen op straat zijn of 
dingen die gebeuren in de merendero, in de 
bijbelgroepen of tijdens bezoeken. Als ik zie waar 
iemand warm voor loopt of wat hem of haar raakt, 
dan veer ik op. Dat kunnen heel kleine dingen zijn: 
een meisje in de merendero die ontdekt dat ze goed 
is in een spelletje, een vrouw die veel beleeft aan een 
rol die ze gekozen heeft in het bibliodrama, buren 
met wie ik voor het eerst in jaren op straat aan de 

praat raak. 

Hoe zien de mensen jou? 

Als buurman, als meneer Marcus van de merendero, 
als de schrijver van dat boek, als de man van Ale, als 
el holandés, als vriend, als iemand die te vertrouwen 
is en in vertrouwen te nemen. Doordat ik hier woon, 
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is de relatie laagdrempelig en vooral informeel. In de 
bijbelactiviteiten buiten de wijk ben ik wel meer de 

bijbelkundige of de begeleider. 

Jij bent nog nauw verwant aan onze geloofs-
gemeenschap. Wat zou je graag willen wat wij voor 

je doen? 

Het is mooi en warm om een band te hebben met 

een geloofsgemeenschap in Nederland. Bennekom is 

in de loop van de jaren belangrijk geworden voor mij 
en mijn gezin. Ik zou het fijn vinden om die band 

voort te zetten. In dit jaar kom ik op bezoek, ga ik 
voor in een viering, daar verheug ik me op. Het is ook 
fijn als er een keer per jaar gecollecteerd wordt. 

Rita Karsten en Hans Wilmink 

 

 _________________ KERK EN SAMENLEVING  _________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste dames, 
Afgelopen december heeft U een 
chocoladeletter met gedicht van 

de Sint in de bus gevonden en 
rond de kerst een prachtige kaart 
met hyacint bol. Wij hopen dat U 
er van heeft kunnen genieten. 

De kerstkaart was van wijk 3, gemaakt door Toos 
Teunissen met hulp van 
Leny Schlepers. Wij hebben 

diverse leuke reacties 
ontvangen en ik wil de 
dames namens het bestuur 
en alle leden nogmaals heel 

erg bedanken voor het vele 
werk. 

De Hyacint bol was van het bestuur, zodat U tijdens 
de winter met al zijn donkere dagen toch een stukje 
vrolijkheid in huis heeft. 

Als het goed is, is bij het lezen van dit bericht de 
februari bijeenkomst al weer geweest. Tenzij er te 
weinig aanmeldingen waren, dan waren we 
genoodzaakt om de lezing alsnog te annuleren. 

Mocht u zich afvragen waar dit over gaat… in de mail 
aan alle leden van 27 januari hebben we als bestuur 
aangegeven dat de bijeenkomst alleen doorgang zou 
hebben als er voldoende aanmeldingen waren. U 

werd uitgenodigd uw aanwezigheid kenbaar te 
maken. Geen mail gehad? Laat even aan Marlise 
weten wat uw juiste mailadres is. 

Op naar de maart bijeenkomst! 
Namens het bestuur een prachtig en gezond 2022 
toegewenst. 

Inge Wijngaard 

Brief van Jopie Frijters 
Lieve allen, 
In de brievenbus van Jopie Frijters in Bennekom lag 
post van jullie allemaal, ook van Kitty en Teus een 

mooie kaart, zo schrijft Jopie: "Het begon met niet 
kunnen lopen, daarvoor naar Ede geweest. 
Thuisgekomen was ik 10 kg afgevallen. Vitamine 

tekort en andere zaken. Vandaar dat ik niet meer kon 
schrijven". 

Nu heeft Jopie met veel moeite geschreven, want 
daar moet ze voor zitten en dat valt kennelijk niet 
mee. Ze heeft nu een fijne kamer: " alsof ik thuis 
ben". een groot appartement. Gelukkig had ze mijn 
adres bij zich. Ze stuurde me een brief waarin ze jullie 

allen bedankt voor de post. Heel fijn. En Jopie doet 
de groeten aan iedereen. Daarom plaats ik de brief 
in het parochieblad. Want dan weten jullie wel wie 
met: "iedereen" bedoeld wordt. Heel veel groeten 

voor jullie allemaal! 

Dit is een iets verkorte versie van Jopie's brief. Hierbij 
het adres van Jopie: Jopie Frijters, Ruisdaellaan 12, 
3712AT Huis ter Heide 

Gea Kleipool 

Parochiebedevaart naar Lourdes in 
2022 
Onze parochie zalige Titus Brandsma gaat van 
maandag 2 mei tot en met zondag 8 mei 2022 per 
vliegtuig op bedevaart naar Lourdes. De reis valt in 

de meivakantie zodat ook jongeren, tieners en 
kinderen de gelegenheid hebben om elkaar in 
Lourdes te ontmoeten en samen het geloof te vieren 
en te (her)ontdekken. In 2018 gingen we met een 
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groep van ruim 50 bedevaartgangers uit onze 
parochie naar Lourdes, onder wie onze pastoor Henri 

ten Have, een afvaardiging van het jongerenkoor JKA 
uit Ede en verschillende vrijwilligers. 

Het Lourdes Comité van onze parochie vertrouwt 
erop dat de pandemie in mei 2022 beheersbaar is 
geworden en dat wij verantwoord, samen met 
pastoor Ten Have, op bedevaart kunnen gaan. Dan is 

het weer mogelijk om elkaar als parochianen te 
ontmoeten in Lourdes, voor elkaar open te staan en 
te bouwen aan de saamhorigheid binnen onze 
parochie tijdens en na deze pelgrimage. Uiteraard is 
de reis onlosmakelijk verbonden met veel gezellig-
heid. 

 

De bedevaartorganisatie Christoffel Reizen verzorgt 
de reis. Op 24 juli, de feestdag van de heilige 

Christoffel, de patroon van de reizigers, heeft de 
organisatie een start gemaakt. Christoffel Reizen 
biedt geheel verzorgde bedevaarten aan naar 

Lourdes, Rome, het Heilig Land, de WereldJongeren-
Dagen en vele andere plaatsen in de katholieke 
traditie. De organisatie is nieuw maar toch 
vertrouwd en opgebouwd op de fundamenten van 
een rijk verleden.  

Gaat u ook mee?! 

Wilt u nu al meer weten – neemt u dan contact op 
met Elly Croon, onze parochiecoördinator van de 
bedevaart, tel. 0655 542 876. U bent van harte 
uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 
zaterdag 12 maart 2022 om 14.00 uur in de Johannes 
de Doperkerk, Bergstraat 17 in Wageningen. U kunt 
zich hiervoor opgeven via de mail - 

ellycroon@outlook.com, of telefonisch via het 
bovengenoemde nummer. 

MVR coördinator Lourdes reizen 
Marialda Kuin 0611 264 913 

 

Inzamelingsactie Voedselbank 
in de Veertigdagentijd 

Al een aantal jaren nu participeert de 
werkgroep Caritas in de werkgroep Actie 
Voedselbank Gezamenlijke Kerken Bennekom. 

Samen met de gezamenlijke kerken in Bennekom 
pakken we in de maand maart weer het 
estafettestokje over in de Estafette Actie 

Voedselbank in Bennekom. In oprechte solidariteit 
aan de slag voor onze naasten die de eindjes (even) 
niet aan elkaar kunnen knopen. 

Vorig jaar hebben we gezamenlijk 30 volle kratten 
levensmiddelen bijeengebracht en hebben we 
daarnaast een fantastisch bedrag van ruim € 2300,- 
naar de voedselbank kunnen overmaken. We willen 
u van harte uitnodigen om ook dit jaar weer mee te 
doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank 
Ede om hier wederom een groot succes van te 
maken. 

Wat kunt u doen? 

Op de inzamelpunten staan kratten waarin u 

levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar 
stelt aan de Voedselbank. Het gaat daarbij om 
houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, 

groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam 
of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst maar ook om 
luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, 
wasmiddel, etc.. Ook een financiële bijdrage is 

mogelijk; u kunt uw gift overmaken op bankrekening 
NL16 SNSB 0947 0033 04 van Hervormde Diaconie 
Bennekom o.v.v. actie voedselbank maart 2022. 

Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? 

• bij de parochiewacht in de Torenzaal van onze kerk 
op alle werkdagen van woensdag 2 maart t/m 
vrijdag 25 maart tussen 10.30 uur en 11.30 uur 

• in de kerk rond de zondagvieringen van 6, 13, 20 en 
27 maart; de bekende kratten staan in de 
Mariakapel bij de Torenzaal en in de hal bij de 
Parochiezaal 

• in het Kerkheem tijdens de weekmarkten op vrijdag 
4, 11, 18 en 25 maart 

We hopen op uw gulle medewerking, alvast hartelijk 
dank!!! 

Namens de werkgroep van de gezamenlijke Kerken: 
Hervormde Gemeente, Vrijzinnigen Bennekom, 
Gereformeerde Kerk, Chr. Gereformeerde Kerk,  

RK Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 

mailto:ellycroon@outlook.com
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Sobere maaltijd 
dit jaar in de Wassenaarzaal van het Kerkheem 

De wereldmaaltijd konden we afgelopen najaar 
helaas niet door laten gaan. We hopen dat de sobere 
maaltijd in de veertigdagentijd wel door kan gaan. 
We nodigen u van harte uit 4 maart aan onze tafel 
aan te schuiven. We gaan 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 gereedschap. Hierover meer 

tijdens de maaltijd. 

De maaltijd is dit jaar in de Wassenaarzaal in het 
Kerkheem van de Alexanderkerk (oude kerk 

Bennekom) om de 1,5 m afstand te kunnen 
waarborgen. 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. 

U kunt tot 2 maart opgeven via een email naar 
nicolebischoff60@gmail.com of bellen naar Nicole 
Bischoff (0624 888 105), Hans Egberts 0318 413 930 

of Leni Muilwijk 0317 419 717. Vermeld daarbij altijd 
uw telefoonnummer. We hopen u 4 maart in 
gezondheid te ontmoeten. 

De werkgroep sobere maaltijd 

Kledingbeurs 2022 
Ook dit jaar wil ik, alweer voor de twaalfde keer!, 

tweedehands kleding gaan verkopen op Vlegeldag, 
als dat mogelijk is, en anders op een aantal 
zaterdagen, net als het afgelopen jaar. Dit kan alleen 

als u eens lekker door de kasten gaat en er mooie, 
schone en bruikbare kleding uithaalt die u toch niet 
meer draagt. Echt winter is het nog niet geweest. 
Wie weet komt die nog, maar de lente komt er zeker 

aan en daarmee de opruimkriebels. Vanaf maart 
2022 kunt u bij mij kleding inleveren. Geen 
herenkleding of herenschoenen, daar is geen vraag 
naar. Maar dameskleding en schoenen die nog ‘n 

ronde meekunnen wel. En zoals altijd is de opbrengst 
weer bestemd voor onze kerk. Misschien is de 
verbouwing dan al gerealiseerd, maar het moet ook 

gemeubileerd worden en een appeltje voor de dorst 
is nooit weg! 

Janneke Postma, Selterskampweg 23, Bennekom 

Kledinginzameling ”Mensen in Nood" 
De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) 
houdt zaterdagmorgen 2 april 2022 van 9.00 tot 
11.00 uur weer een kledinginzameling in Bennekom. 

De inzameling wordt gehouden op het plein van onze 
kerk. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat 
naar Oeganda. Dankzij uw gebruikte kleding en 
schoeisel kunnen wij in Oeganda kinderen, na 

COVID-19, weer terug naar school laten gaan. 

Welke kleding kunt u inleveren 

– Kleding (broeken, shirts vesten overhemden, etc.) 
– Ondergoed of lingerie 
– Schoenen 

– Tassen en accessoires 

Wij ontvangen uw kleding graag schoon en in 
redelijke staat. Geen speelgoed, knuffels of 
beddengoed. Brengt u alles in gesloten plastic 
zakken. 

Draagt u ook een steentje bij? Informatie bij Beppie 
Govers, tel: 0318 414 850. 

Arocha 
Agenda 12 februari en 12 

maart. 
Zet alvast in de agenda: 

zaterdag 12 februari en zaterdag 12 maart de laatste 
werkdagen van A Rocha dit seizoen. 12 februari zijn 
we actief op de Heide in Bennekom. Waar we 12 
maart actief zijn weten we nu nog niet. 

Vanaf 13.00 uur kun je meehelpen de heide op te 
schonen door opslag uit te trekken, takken te zagen 
of afvalhout te verzamelen. Wij zorgen voor 

gereedschap, handschoenen, koffie, thee en iets 
lekkers. We stoppen rond 16.00 uur, maar eerder 
mag ook. Iedereen die geïnteresseerd is om te 
helpen of te komen kijken is van harte welkom. We 
vinden het, in verband met de catering, fijn wanneer 
je je van te voren aanmeldt bij bennekom@ 
arocha.org. 

12 februari Vanaf de H. Witteweg en Oost Breukel-
derweg het 3e pad rechts. Daar staat de keet. Vanaf 
de Dikkenbergweg de Mosweg links in, dan links de 

Oost-Breukelderweg en dan het 1e pad links of na de 
Franse Kampweg het eerste zandpad links. 
 

  

mailto:nicolebischoff60@gmail.com
mailto:bennekom@arocha.org
mailto:bennekom@arocha.org
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 __________ WERKGROEPEN AAN HET WOORD  _____________  

Kostersgroep 
“Koster” komt van het Latijnse “custos”, wat 
deurwachter, bewaker, betekent. Via “custor” en 
“kuster” werd het koster. Bewaker van het 

kerkgebouw en de inventaris. Voor het eerst wordt 
de “deurwachter” genoemd in het jaar 251, in een 
brief van paus Cornelius aan de bisschop van 
Antiochië. De kerk was nog in ontwikkeling (wanneer 
is ze dat trouwens niet) en het bleek dat voor de 
liturgie bepaalde taken verricht moesten worden. De 
paus noemde er in zijn brief 4, de eerste was die van 
“ostiarius”, de sleuteldrager. Er is een portier nodig, 
iemand die het kerkgebouw en de inventaris 
bewaakt. Hij moet zorgen voor het openen en sluiten 
van de deuren en het handhaven van de orde in het 

kerkgebouw. Tot het Tweede Vaticaanse Concilie 
(1962 – 1965) bestond nog de kosterswijding; daarna 
is die achterwege gebleven. Dit was de eerste 
wijdingsgraad en behoorde tot de lagere wijdingen. 

Tot zover de historie en nu terug naar het heden. 

Hoe is het geregeld bij onze Bennekomse locatie? 
Onze kostersgroep bestaat uit de volgende 6 
personen, Ineke Ammerlaan, Pieter Boers, Ria 
Roelofs, Jos Roelofs, Dianne Somhorst en John 
Veraa. Buiten onze taak om de deur te openen voor 

de betreffende viering, zetten we de liturgische 
attributen klaar, bedienen de verwarming, 
verlichting, aansteken van de kaarsen, etc., en 
hebben we nog enkele andere taken. 

Een van ons zorgt dat we wekelijks worden 
ingeroosterd en een ander zorgt voor de bestelling 

van kaarsen, miswijn, wierook etc. De inkoop 
gebeurde recent nog per locatie, maar dat is nu 
gecentraliseerd en loopt nu allemaal via onze 
hoofdlocatie Wageningen. We zijn een Fairtrade 

kerk en het is goedkoper en milieuvriendelijker om 
dat centraal te doen. Ook zijn er 2 kosters die naast 
de gewone vieringen ook de uitvaarten verzorgen: 
Jos en John. Een van ons neemt 4 maal per jaar deel 

aan de vergadering van het LBB en alle kosters 
overleggen 2 maal per jaar met de pastoraatsgroep. 

Elke koster heeft wel zijn of haar voorkeur v.w.b. de 
te verzorgen viering. De ene koster geeft de voorkeur 
aan de kindervieringen, een ander aan de vieringen 
waarin het Arsis koor zingt en weer een ander 

kostert altijd bij de Eucharistievieringen. Daar wordt 
rekening mee gehouden met het inroosteren. 

De 2 kosters die de uitvaarten verzorgen zijn gelukkig 
met pensioen en daarnaast is Gerard Bolscher 
reserve-uitvaartkoster, zodat er altijd wel een koster 
beschikbaar is. 

De kostersgroep is een hele collegiale groep, mocht 
eens een kostersbeurt niet uitkomen om welke 
reden dan ook, dan is een appje in de kostersapp-

groep genoeg om in een mum van tijd vervanging te 
regelen. Het is een eer om ons steentje te kunnen 
bijdrage aan de diverse vieringen die er in onze 
locatie plaatsvinden! 

Namens de kosters, John Veraa 
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 ____________________ MVR  ESTAFETTE ____________ 

MVR-estafette: Hans Wilmink 
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: Hans Wilmink 

Leeftijd: 69 jaar 

Geboren te: Enter. Dit ligt in west Twente. 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Ruim 40 jaar getrouwd 
met Hermine, en nog langer verliefd. Wij hebben drie 

kinderen, drie schoonkinderen en twee klein-
kinderen. 

Hobby’s: Hardlopen, lange of meerdaagse 
wandelingen, krant lezen, filosofie/religie, klussen. 

Opleiding:  Seminarie (gymnasium). Wageningen, 
diergenetica, proefschrift. Ik genoot op het 

seminarie, dat was een kostschool. ’s Ochtends 
studie en dan de mis, dan lessen, veel sporten en 
recreëren, en de dag afsluiten in de kapel. Een 
wereld ging voor me open: boeken, klassieke talen, 
mythologie, allerlei boeiende vakken. Op de 

boerderij was het alleen maar werken. Ik keek altijd 
uit naar het einde van de vakanties. De studie in 
Wageningen was een fantastische tijd. 

Huidige beroep: Ik ben in 2018 met pensioen 
gegaan. Daarvoor ruim 36 jaar gewerkt bij CRV, de 
veefokkerij-coöperatie voor veehouders. Laatste 12 
jaar als manager informatieproducten. Hier ging het 

om het leveren van informatie of gereedschap aan 
veehouders om hen te helpen bij het nemen van 
beslissingen over hun dieren. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Ja. Het is een kleine open 
gemeenschap. De eerste keer dat wij in onze kerk 

kwamen, voelde al gelijk heel goed. Warm, open en  
toegankelijk. Onze kinderen zijn in de kerk gedoopt 
en gevormd. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Ik heb vaak momenten van twijfels gehad. 
Dit ging dan over dogma’s, waar ik niks mee kan, en 
de stelligheid waarmee bepaalde posities worden 
ingenomen, zoals rondom homo’s, abortus, celibaat, 
de absolute gehoorzaamheid, het weren van 
mensen bij de communie. In Italië zagen wij een 
processie waar men met een loodzwaar beeld, 
gedragen door vier sterke mannen, door het dorp 
sjouwde. Wat een poppenkast dacht ik dan. Maar de 
andere kant is het katholieke geloof enorm rijk, de 

liturgie en de spiritualiteit. De monastieke traditie. 
Het is een wereldkerk. Waar je ook komt, vieringen 
zijn herkenbaar. Zij kunnen ook veelsoortig zijn. De 
sacramenten. Het is een blij geloof. Momenteel zijn 

veel mensen zoekende naar rust in het hoofd, naar 
meer balans, naar hoe je moet leven of leidinggeven. 
Mindfulness, mediteren, een vast en strak ritme in 
de dag, dankbaar zijn voor wat je hebt en wat de 
omgeving en natuur je biedt. Er zijn hiervoor allerlei 
cursussen, maar het is er allemaal al in de katholieke 
kerk, met name in kloosters. Het openen van de dag 

met meditatie en het sluiten van de dag met 
dankbaarheid. Meditatie en werken met volle 
aandacht, Ora et labora. De benedictijner monnik 
Anselm Grün heeft een hele reeks boeken 

geschreven voor managers, voor een evenwichtig 
leven. Allemaal gebaseerd op de regel van 
Benedictus. Er is niks nieuws. 
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(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Ik ben ooit begonnen als coördinator 

van de rijdienst. Ik zat in Caritas, en van 2006 tot 
2014 zat ik in het parochiebestuur, vanaf 2010 
locatieraad, waarvan de laatste 7 jaar als voorzitter. 

In 2016 zat ik in de werkgroep MVR toekomst. De 
belangrijkste conclusie van de werkgroep was dat wij 
als geloofsgemeenschap de mooie verhalen moeten 
vertellen om zo mensen, ook jongeren te inspireren. 

Niet blijven hangen in het negatieve. De locatieraad 
heeft de conclusies toen overgenomen en besloten 
tot het instellen van een PR groep. Nu zit ik in de PR 
groep en in het LBB, het liturgie beraad, doe ik de 

parochiewacht en zing ik af en toe mee met het 
laudenkoor. Verder breng ik de kerkbalans rond in 
een tweetal wijken, waarvan één het hele 
buitengebied is, van het hele Binnenveld tot aan 

Quadenoord, de Horalaan en paar adressen in 
Wageningen. Kan ik lekker veel fietsen.  

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Nee, het is mooi zo. Wat ik mis zijn de 
jongeren en de mensen die op zoek zijn naar 
zingeving, evenwichtig leven, en die dat gaan vinden 

in onze kerk. 

Mooie MVR-herinnering: Dit is natuurlijk het dopen, 
eerste communie en het vormen van onze kinderen. 

Een heel bijzonder moment was ook het opleveren 
van het nieuwe liturgisch centrum in onze kerk in 
2010. Dit was een lang proces, dat begon in 2008, 

met ideeën om de hele kerk maar aan te pakken, alle 

banken en altaar eruit en te vullen met stoelen en 
een verrijdbaar altaar. Er waren ook parochianen die 

helemaal niks wilden en alles bij het oude wilden 
laten. Wat er nu is, is een compromis, maar waar ik 
heel blij mee ben. En dat hebben wij ook wel wat te 

danken aan pastoor Henri ten Have, die het altaar 
niet weg wilde hebben, en het tabernakel dat moest 
staan op de plek waar het nu staat. Dankzij de 
enorme en zeer deskundige inzet van Antoon 

Appelman, die projectleider was, is het project 
binnen budget en tijd gerealiseerd. 

Verder actief met: Atletiekvereniging Pallas ’67 in 
Wageningen. Ben daar bestuurslid en coördinator 
van alle trainers voor groepen volwassenen. Een 
behoorlijke klus. Verder geef ik looptraining aan de 
lange afstandsgroep en de loopgroep Bennekom, 
beide onderdeel van Pallas. 

Stokje gaat door naar: Klaas Postma. 

Want: Hermine en ik hebben deelgenomen aan een 
Romereis die Klaas en Janneke organiseerden. Klaas 
was in staat om de oudheid van het toenmalige 
Rome tot leven te wekken, wat een kennis, en wat 
een mooie verhalen. Een van de beste gidsen die ik 
ooit meegemaakt heb. Klaas weet heel veel over de 
katholieke kerk, kent alle kerken in Rome en veel 

andere plaatsen. Ik denk dat Klaas vast veel te 
vertellen heeft over wat het katholieke geloof voor 
hem betekent. 

 

 ________________ BOEKBESPREKING  ___________________  

Boektip: Religieus atheïsme 
In de Trouw van 28 mei jl. stond een recensie over 

het boek Religieus atheïsme; (post)moderne 
filosofen over God en godsdienst, geschreven door 
filosoof/theoloog Erik Meganck. In het boek komen 

allerlei filosofen aan bod, zoals Sartre en Derrida, 
met daarbij de verrassende conclusie: ‘In wezen is 
het religieuze nooit weggesaneerd uit hun denken’. 
Door de recensie gedreven kocht ik het boek. Voor 

mij als leek-filosoof/leek-theoloog bleek echter dat 
de inleiding van het boek reeds te hoog gegrepen 
was. Daarop riep ik de hulp in van een broer; hij is 
opgeleid als godsdienstfilosoof. 

Potje jam 

Onlangs troffen mijn broer en ik elkaar en samen 

spraken we een uur over het boek. Het bleek een 

verhelderend gesprek. Mijn broer wist me namelijk 
haarfijn uit te leggen hoe de auteur te werk is gegaan 
en ook wat de voornaamste denkstappen en 
gedachten zijn zoals hij die in dit boek heeft 

weergegeven. Onder het motto ‘voor wat hoort wat’ 
gaf ik als dank voor de uitleg mijn broer een potje 
zelfgemaakte jam mee. 

Nieuw licht 

“De eerste stap van de auteur”, zo gaf mijn broer 

aan, “is het op een rij zetten van verschillende 
filosofen. De volgende filosofen komen in het boek 
aan bod: Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Soeren 
Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, 

Bertrand Russel, Ludwig Wittgenstein, Martin 
Heidegger, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas, 
Jean-François Lyotard en Jacques Derrida. Een voor 
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een zet hij hun ideeën – rond God en godsdienst – op 
verfrissende, nieuwe wijze op een rij.” 

Uitleiding 

Mijn broer vervolgde: “In de uitleiding brengt de 

auteur een en ander bij elkaar. Bepaalde atheïsten 
maar ook theisten gebruiken, zo geeft de auteur aan, 
eenzelfde logische redenering waarmee God zowel 

aan de kant kan worden geschoven alsook volledig 
kan worden geduid. De auteur wil met beide 
denkrichtingen afrekenen; voor hem zijn het twee 
kanten van dezelfde medaille. 

Enerzijds doet hij dat met wat hij noemt 
´oppervlakkig atheïstische´ denkwijzen. Mede door 
de theorieën van genoemde filosofen hebben veel 
mensen ‘God’ opzij geschoven of zelfs dood 

verklaard. Mede daardoor is de situatie ontstaan van 
een sterk geseculariseerde samenleving (zoals we 
die tegenwoordig kennen), waarin rationeel/ 

wetenschappelijk denken de boventoon voert. 
Anderzijds wil de auteur ook afrekenen met 
geloofsideeën die te makkelijk het woord ‘God’ 
hanteren of menen ´God´ tot begrip te kunnen 

brengen. ´God´ zou in deze denkwijzen te 
gemakkelijk als sluitsteen van het gewelf of als 
fundament van het gebouw worden beschouwd, 
door de mens geconstrueerd en ´geheel begrepen´.“ 

Naam 

“De auteur bedrijft”, aldus mijn broer,  “een soort 

van ´negatieve theologie´. Dat wil zeggen dat de 
auteur in eerste instantie aangeeft wat God allemaal 
NIET is. Tegelijkertijd kun je volgens de auteur ´God´ 

nooit en te nimmer op een positieve manier 
beschrijven. Elke poging daartoe zou ´God´ inperken 
tot een menselijk begrip of begrijpen. In plaats van 
het woord ´God´ te gebruiken, pleit de auteur voor 
de Engelse termen ´opening´ en ´meaning´, bedoeld 
als werkwoorden die, als grenservaringen begrepen, 
zin en betekenissen mogelijk maken. Het 
‘Goddelijke’, of  de ‘Naam die rondgaat’ zijn termen, 

als ik ze zo mag noemen (AdB), die de auteur heilig 
verklaart.” 

Met andere woorden 

Vervolgens meldde mijn broer: “In plaats van ´God´ 
als een zelfstandig naamwoord te gebruiken, zou je 
– volgens de auteur – het ´Goddelijke´ als ervaring 
moeten gebruiken. Hij vertelt dit zo (citaat, pagina 

217): ‘God kan niet tegelijk de positie van Hoogste 
Zijnde innemen, met alle almacht en alwetendheid 
en alomtegenwoordigheid die de positie met zich 

meebrengt én ook nog daar staan waar mensen 
worden uitgesloten, van de wereld geduwd, en het 
denken resoluut wordt afgesloten. Maar als God 
´opening´ en ´meaning´ mag zijn in de filosofie 
(bedoeld wordt, aldus AdB: als ervaring mag worden 
verstaan) dan klinken Vader, Herder, Schepper, Heer 
in de theologie ineens helemaal niet zo wereld-
vreemd meer.” 

Tot slot/Frisse blik 

Samengevat zou ik willen zeggen: het boek is zeker 
interessant, maar het vergt wel de nodige 
voorkennis in de filosofie/theologie om de teksten te 
kunnen doorgronden. Volgens mijn broer is het boek 
“voor gelovigen niet geruststellend, terwijl de auteur 
toch een lans breekt voor het religieuze.” Zelf zou ik 
zeggen dat ik het OK vind om de beleving van God en 
andere geloofs-items keer op keer opnieuw te 

bekijken (zoals in dit boek gebeurt). Volgens mij 
levert dat een heel frisse en nieuwe blik op wat 
betreft geloofs-thema’s. Ik zelf houd wel van die 
nieuw frisse blik. Ik word er niet ongerust van. Ik kan 

me juist wel vinden in een duiding van God als een 
soort van ervaring. Wat mij betreft gaat het dan om 
Gods-ervaringen in de zin van Vader/Herder/ 

Schepper. Graag voeg ik daaraan toe: in de zin van 
ervaringen van Liefde en Verbinding. 

Arno de Bruin 
P.S.: Via de volgende links is meer te lezen rond het 
boek: 

− Het artikel in Trouw is te vinden via: 
bit.ly/religieusatheisme_trouw 

− De uitgever heeft gezorgd voor deze aanbeveling: 
www.damon.nl/book/religieus-atheisme 

− De aanbeveling omvat een interview van de schrijver 
door pater Elias Leyds, broeder van Sint-Jan: 
www.youtube.com/watch?v=bXp8nZVompY&t=7s 

 
  

https://bit.ly/religieusatheisme_trouw
https://www.damon.nl/book/religieus-atheisme
https://www.youtube.com/watch?v=bXp8nZVompY&t=7s
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 _______________________ FORUM  _______________________  

Thuiszorg gevraagd 
 – uit het dagelijks leven in El Jagüel, Argentinië 

Antonia is al jaren een goede vriendin van ons. Zij is 
achter in de zeventig en woont alleen. Eigenlijk gaat 
dat nog maar nauwelijks, want Antonia is zeer slecht 
ter been en heeft ook nog allerlei andere 
gezondheidsklachten. Van haar kleine pensioen kan 
ze maar net een werkster betalen, die één keer per 
week de boel een beetje komt bijwerken. Gelukkig 
krijgt Antonia veel hulp van buren (waaronder wij) en 

vooral van haar schoondochter. Die heeft een grote 
auto en rijdt overal naartoe: naar het ziekenhuis, de 
huisarts, de apotheek, het ziekenfonds, de bank. De 
uitstapjes van Antonia zijn vrijwel allemaal medisch, 

of er moeten rekeningen betaald worden. Behalve 
die ene keer dat ze met haar schoondochter en drie 
kleinzoons in een restaurant ging eten. Van 
enthousiasme belde ze ons vanachter de pizza op, en 

we kregen via WhatsApp enige foto's van het 
feestmaal. 

Vorig jaar mei is Antonia in huis gevallen en heeft 
toen daarbij haar pols gebroken. Het was midden in 
de pandemie, de zorg in het ziekenhuis was op dat 
moment niet best. Antonia's botten zijn ook 

uitermate fragiel door jarenlange osteoporose. 
Eigenlijk kon ze toen niet meer, misschien zou 
thuishulp nog soelaas kunnen bieden. Het aanvragen 
van thuishulp is helaas een lange bureaucratische 
weg in Argentinië, juist als de nood vaak acuut is. 
Mijn vrouw Ale en ik hebben schoondochter Gloria 
bijgestaan met het slechten van de hobbels. Ik ben 
naar ziekenfonds en huisarts geweest, we hebben 
formulieren ingevuld, geüpload en weer ingevuld 
toen er nog iets bleek te ontbreken. Maar de 
toestemming kwam niet. Ondertussen ging het met 

Antonia alweer wat beter.  

Maar wat heet beter als je alleen maar moeizaam 
door je eigen huis kun schuifelen en alles wat je wilt 
pakken of doen met je handen je zeer doet? Antonia 
heeft dringend fysiotherapie nodig en de 
fysiotherapeut zou aan huis moeten komen. Gloria 

was op vakantie en Antonia vroeg aan ons om 
opnieuw de aanvraag voor thuishulp-in-enige-vorm 
in gang te zetten. Opnieuw ging ik naar de huisarts 
om formulieren te laten ondertekenen, opnieuw 

uploadden we die, opnieuw zit Antonia in de 
bureaucratische procedure. Ale en ik houden nu 
rechtstreeks de vinger aan de pols en onderhouden 
de communicatie met het ziekenfonds. Hopelijk 

ontsnapt ons nu geen een bericht, zoals de vorige 
keer blijkbaar gebeurd was. 

Als vrienden, buren moet en kun je een hoop doen 
om iemand als Antonia bij te staan. Dat is in 
Argentinië overigens niet anders dan in Nederland. 
Toen vorige week bij een zwaar onweer bij Antonia 
de stoppen doorsloegen, kon ik het euvel de 
volgende ochtend gemakkelijk verhelpen. Toen bij 
een volgend zwaar onweer het water vanuit de tuin 
de bijkeuken inliep, heeft Ale de verstopte afvoer 

schoongemaakt. Een andere keer bleek de werkster 
niet gekomen te zijn en moesten we bijspringen met 
de schoonmaak. Eigenlijk is er iedere dag wel iets, 

zoals ik dat bij mijn eigen moeder in Bennekom van 
afstand gezien en ook van dichtbij meegemaakt heb. 
Antonia wil per se in haar eigen huis blijven wonen, 
en het zou ook moeten kunnen. Hopelijk komt die 

thuiszorg nu rond: iemand die dagelijks even komt 
helpen bij het aankleden en wassen, wat kan 
opruimen in huis, een fysiotherapeut voor de zere 
knieën en polsen. En ondertussen duimen we dan 

maar een beetje dat dat allemaal min of meer goed 
blijft gaan. 

Marc van der Post 
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 ___________________ VERENIGING MVR ________________  

De Vereniging Maria Virgo Regina is in 2013 
opgericht om een bijdrage te leveren aan de 
instandhouding en de bloei van de lokale katholieke 
geloofsgemeenschap in Bennekom. Het lidmaat-
schap van de vereniging staat open voor katholieken 
uit Bennekom, sympathisanten en overige 

betrokkenen bij de lokale katholieke geloofs-
gemeenschap in Bennekom. Het lidmaatschap is 
gratis, maar donaties zijn zeer welkom. Inlichtingen 
over het lidmaatschap kunnen worden verkregen bij 

de secretaris: secr.verenigingmvr@gmail.com. Alle 
informatie over doel, activiteiten en middelen van de 
vereniging is te vinden op de website 

www.verenigingmvr.nl. 

Een belangrijke taak van de vereniging is het 
verzamelen en beheren van financiële middelen om 

activiteiten te kunnen ondersteunen waarvoor 
vanuit het parochiebestuur geen middelen beschik-
baar zijn. Voorbeelden hiervan zijn de honorering 
van de dirigente van het gemengd koor en de 

beschikbaarstelling van printfaciliteiten voor het 
NieuwSBlad van de geloofsgemeenschap, dat naast 
en tegelijk met TitusBreed verschijnt. De jaar-

rekening van de Vereniging MVR over 2021 staat op 
de website: www.verenigingmvr.wordpress.com/ 
financieel/. 

De vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN/fiscaal 
nummer 852642337). U kunt de vereniging steunen 
door een gift over te maken op bankrekening: NL71 
RABO 0113 0302 58 ten name van Vereniging Maria 

Virgo Regina. Een schenking in de vorm van een 
periodieke uitkering is altijd volledig aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting. Een periodieke uitkering 
kunt U vastleggen via een schriftelijke overeenkomst 

met de vereniging door middel van een 
modelformulier van de belastingdienst (zie: 
bit.ly/periodieke_gift_VerMVR); dat formulier (in 

duplo) kunt u ingevuld en ondertekend sturen naar: 
Penningmeester Vereniging MVR, Everlaan 8, 6705DJ 
Wageningen, die voor de verdere afhandeling zal 
zorgdragen. 

Zoals u weet wordt het leeuwendeel van de kosten 
van onze geloofsgemeenschap, zoals salaris pastoor, 
onderhoud gebouw en energie, betaald vanuit het 

budget van de parochie z. Titus Brandsma. Uw 
bijdrage aan de Actie Kerkbalans, waarvoor weer uw 
aandacht wordt gevraagd, blijft daarvoor essentieel. 
Lees hiervoor ook: www.ztitusbrandsmaparochie.nl/ 

giften. 

 

 
 
 

 ______________________ REDACTIE  ______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pasen) tot zondag 20 maart; voor TitusBreed tot 
woensdag 9 maart; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

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

  

mailto:secretaris.verenigingmvr@gmail.com
http://www.verenigingmvr.nl/
http://www.verenigingmvr.wordpress.com/financieel/
http://www.verenigingmvr.wordpress.com/financieel/
https://bit.ly/periodieke_gift_VerMVR
https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/giften
https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/giften
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 

− Laudenkoor: Truus Appelman-Komen, 
Vossenweg 57, tel. 0318 414 943 

− Kleinkoor: 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/

