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 ________________________ PASEN ________________________  

s 

Mij is gevraagd om het voorwoord te schrijven in dit NieuwSBlad voor Pasen. 
Dat doe ik met plezier omdat ik graag het gedicht met u deel dat ik elke Paasmorgen 
lees: Het is van Ida Gerhardt en het vertolkt mijns inziens naadloos waarvoor Pasen 
staat. Zalig Pasen! 

Diny Booyink 
 
 
 

Pasen 
 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan 
kan soms, na bittere tranen, onverwacht 
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 

op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag 

met boerse rijtjes primula's verfraaid, 
zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 

Het wees en wees en keek mij stralend aan. 
De maartse regen had het 's nachts gedaan: 

daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 
 

Ida Gerhardt 
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23 apr Tentoonstelling H.N. Werkman, Chassidische 

legenden, in de Oude Kerk , Dorpsstraat Bennekom 
opening 14uur. 

11 mei Lezing Ben Piepers over het werk van H. N. Werkman, 
in het Kerkheem, 20 uur 

 
.

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

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

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

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

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

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 3 april t/m 22 mei 
in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom  

Advies: blijf thuis bij klachten en blijf 1,5 meter 
afstand houden in de kerk. 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 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 

Zondag 10  april, Palmzondag  
10.00 uur: gezinsviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: RonaldMcDonaldhuis Arnhem, 

NL71 INGB 0669 5267 89 

Tijdens de viering is er een processie met 
Palmpasenstokken. Jong en oud mag er één 
maken en meebrengen naar de viering! 

Donderdag 14 april, Witte Donderdag 

19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Feniks en 
Gemengd koor 

voorganger: priester A. van Wieringen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: nog onbekend 

*Tijdens beide vieringen op Goede Vrijdag is er 
ruimte voor een bloemenhulde bij het kruis* 

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag 

15.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: Gilles Ampt 

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag 

19.30 uur: Gebedsviering m.m.v. Arsis  
voorganger: Antoinette van Schaijk 

De moderne Matteüs Passie zal onderdeel 
uitmaken van de liturgie van deze viering. 

Zaterdag 16 april, Stille Zaterdag (in Ede!) 

21.30 uur: Paaswake m.m.v. JKA 
voorganger: priester A. van Wieringen 

Zondag 17 april, Pasen  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA / Bolivia 

NL11 RABO 0307 0604 38 

Zondag 24 april, 2de zondag van Pasen  
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Bijbelvereniging 

NL 66 INGB 0000 539898 

Zondag 1 mei, 3de zondag van Pasen 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kleinkoor 

MVR 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Roepingenzondag 

NL64 ABNA 0810 4964 88 

Zondag 8 mei, 4e zondag van Pasen  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Marc van der Post 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Project Marc v/d Post, Argentinië 

NL98 INGB 0004 0980 58 

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 15 mei, 5de zondag van Pasen  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen Zonder Grenzen 

NL13 INGB 0000 0040 54 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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Zondag 22 mei, 6de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Johanneskoor 
voorganger: John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

NL68 RABO 0157 6511 85 

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

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

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

Vieringen op Walraven 
Iedere 2e zaterdag van de maand  is er een woord- 
en communieviering voor de bewoners van 
Walraven, de Baronie en Machtella en andere 
belangstellenden in de kerkzaal op Walraven. De 
aanvangstijd hebben we veranderd. Dit is 15.30 
uur geworden. Dit is gedaan om wat meer tijd te 
hebben om naast het bijwonen van de 
communieviering ook gezellig met elkaar koffie te 
drinken en ruim op tijd voor de gezamenlijke 
maaltijd terug te zijn. 
De voorgangers zijn Piet Muilwijk, Erik Rozeman 
en Marian Bolscher. We hebben ondersteuning 
van Truus Appelman, Wendy Beukema, Ans 
Nederkoorn, Bert Hendriks en Herman van de 
Akker om de kerkzaal klaar te zetten en de 
bewoners op te halen en na afloop weer thuis te 
brengen. 

Marian Bolscher 

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. 

Activiteiten in de Goede Week 
In de goede week organiseert de Werkgroep 
Gezinsviering een drietal activiteiten: 

- Zaterdag 09-04-2022 van 11-12 uur: 
versieren Palmpasenstok in de kerk 

- Palmzondag 10-04-2022: feestelijke viering 
om 10:00 uur 

- Goede Vrijdag 15 april: viering met 
kruishulde om 15:00 uur 

Uitnodiging: 
Op zaterdag 9 april van 11 tot 12 uur is er 
gelegenheid om met je gezin, met je vrienden en 
vriendinnen, of alleen, Palmpasenstokken te 
versieren. Er wordt voor versiering en stokken 
gezorgd, maar neem zoveel mogelijk je eigen spullen 
mee. Locatie MVR kerk, Heelsumseweg 1 

Om er voor te zorgen dat de processie tijdens de 
viering op Palmzondag er feestelijk uit ziet, worden 
ook volwassenen van harte uitgenodigd om met een 
Palmpasenstok naar de viering komen! 

Goede Vrijdagviering met Matteüs 
Passie 

 

Op Goede Vrijdag 15 april zingt Arsis in de 
avondviering de moderne Matteüs Passie. Samen 
met voorganger Antoinette van Schaik gaan we er 
een mooie viering van maken, waarin ook ruimte is 
voor teksten en om bloemen te brengen bij het kruis. 

In 2015 werden er twee vieringen gehouden waarin 
Arsis en het projectkoor van de Brinkstraatkerk de 
Matteüs Passie van Piet van Midden en Gerard van 
Amstel zongen: op Palmzondag in de Brinkstraatkerk 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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en op Goede Vrijdag tijdens de avondviering. Drie 
jaar geleden begon het weer te kriebelen en werd 
het plan opgevat om dit nog een keer te herhalen. 
Maar toen kwam Corona en vielen de mooie plannen 
in duigen. Afgelopen najaar kwam de vraag weer op 
tafel: zouden de twee koren in de Goede Week weer 
samen kunnen zingen? Iedere woensdagavond werd 
er vast weer iets uit de Passie gezongen. Uiteindelijk 
werd besloten dat het nog te riskant zou zijn om met 
zoveel mensen zingen, maar… Arsis bleef wel door 
oefenen! We durven het daarom aan om op Goede 
Vrijdag met de kleine bezetting die ons koor 
voorlopig nog heeft (ca. 12 zangers en 1 
pianist/dirigent) de Passie opnieuw te zingen in de 

viering; we doen alles zelf      ! 

De viering begint om 19.30 uur. U bent van harte 
welkom. 

Stiltevieringen in de Stille week 
Al van oudsher is de 40 dagentijd – van Aswoensdag 
tot Pasen – een periode van inkeer en bezinning. De 
laatste week voor Pasen is de Stille- of de Goede 
Week. We staan dan stil bij het lijden en sterven van 
Jezus en leven toe naar het feest van Pasen. In deze 
week kan er op drie achtereenvolgende dagen aan 
bezinningsmomenten worden deelgenomen in de 
Oude- of Sint Alexanderkerk. Het zijn Stiltevieringen 
met liederen en muziek, lezingen, momenten van 
stilte en gebed. Ze vinden plaats op maandag 11, 
dinsdag 12 en woensdag 13 april van 19.30 tot 
ongeveer 20.15 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. 
U bent hierbij van harte welkom; aanmelden is niet 
meer nodig. Wel vragen we u om rekening met 
elkaar te houden door enige afstand te bewaren. 
Actuele informatie over de coronaregels is onder 
andere te vinden op de website van de Raad van 
Kerken Bennekom (https://rvkbennekom.com). 
Werkgroep Stiltevieringen Raad van Kerken, B’kom, 

Marianne Thie, Lenny Berkhout, 
Gozien van der Schans 

Mededelingen 
Gedoopt 
- op 19 maart 2022 Rutger klein Woolthuis, zoon 

van Iti Marije en Erwin klein Woolthuis, broertje 
van Sander en Jasper 

Ingeschreven in onze geloofsgemeenschap 
- Eline Ampt Gasthuisbouwing  
- Anne de Fraiture  Zoomweg 2 Wageningen 

Paasattenties 
Voorafgaand aan de goede week vragen we u om iets 
voor de paasattenties mee te nemen naar de kerk 
zoals paaseitjes, koekjes, bonbons, jam, mandarijnen 
etc,, etc.. De mandjes staan vanaf 3 april voor u klaar 
achterin de kerk en in de torenzaal bij de 
parochiewacht, die aanwezig is van 10.30-11.30 uur. 
Deze gaven worden tijdens de witte donderdag 
viering naar het altaar gebracht. 

Op Goede-Vrijdag , 15 april, vanaf 10 uur, gaat de 
bezoekgroep van deze gaven paasattenties maken 
die door de wijkcontactpersonen op de juiste 
adressen gebracht worden. De lijst met adressen 
wordt in overleg met de pastoraatsgroep samen-
gesteld. Op deze manier kunnen wij zowel aandacht 
als iets tastbaars bezorgen bij medeparochianen. 

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

Wijkcontactpersonen, pastoraatsgroep en 
bezoekgroep, namens deze: Marian Bolscher 

Ontwikkelingen natuur- en 
bezinningstuin 
Vanaf dit jaar is de kerktuin te bezoeken op werk-
dagen overdag vanaf de eerste week van april tot en 
met de laatste week van september. U kunt de tuin 
bezoeken via het poortje naast de toren. Er is 
inmiddels een bord geplaatst (zie de afbeelding). We 
nodigen u van harte uit om dit een keertje te gaan 
doen. Er staan her en der banken en bankjes om 
even tot rust en bezinning te komen. 

Na de droge en warme zomers van 2019 en 2020 was 
de zomer van 2021 gelukkig groeizaam en minder 
warm waardoor de ingezaaide planten zich verder 
hebben kunnen ontwikkelen. We hopen komende 
zomer dan eindelijk een feestelijke en officiële 
opening te organiseren. De datum is nog niet 
bekend. Deze is mede afhankelijk van de afronding 
van de verbouwing van de parochiezaal. Nadere 
informatie volgt. 

Eind maart worden door de gemeente Ede weer Ede-
Doet cheques op elk woonadres bezorgd. U kunt 
deze weer deponeren in de melkbus achterin de 
kerk. We gebruiken de cheques om de tuin verder te 
verfraaien. Zo zijn er afgelopen winter 2 bijenhotels 
geplaatst en komend voorjaar willen we een scherm 
maken van wilgentenen om de composthoop wat uit 
het zicht te onttrekken. De kosten hiervan 
financieren we uit de Ede-Doet cheques. 

Zie ook: www.rkkerkbennekom.nl/natuurtuin 

https://rvkbennekom.com/
https://www.rkkerkbennekom.nl/natuurtuin/


 

7 
 

Verbouwing parochiezaal 
Zo was het: 

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 
verbouwing van de parochiezaal in volle gang. Nadat 
de bar was gedemonteerd en verwijderd zijn alle 
tegeltjes van de wanden en de vloer in de keuken en 
het toilet eraf gebikt. Vervolgens is het keukenblad 
met kastjes, de aflegplanken, de WC en het 
fonteintje gesloopt. De volgende stap was het slopen 
van het verlaagde plafond boven de keuken, de 
lichtbakken boven de tuindeuren en de 
rolstoelhellingbaan. 

 

Daarna was de muur tussen de keuken en de WC aan 
de beurt. Ondertussen zijn ook nog enkele in de weg 
zittende gas-, water- en elektriciteitsleidingen 
afgedopt verwijderd en of verlegd. En is een begin 
gemaakt met het slopen van de keukenvloer. 

 

Maar niet alleen binnen is er hard gewerkt. Ook 
buiten zijn met noeste arbeid de nodigde 
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals 
het verwijderen van de haag en struiken om een 
doorgang te creëren voor het aanvoeren van 
bouwmaterialen en zijn er bouwhekken geplaatst. 
Op het kerkplein, in de hoek van de parochiezaal met 
de pastorie, is al vast een grijze elektriciteitskast 
geplaatst waarin straks de hoofdvoedingskabel 
uitkomt. Daarna kan de groepenkast, die nu nog in 
de pastorie zit, worden verplaatst naar een nieuwe 
meterkast in de parochiezaal. Hiermede wordt dan 
de pastorie verder losgekoppeld van de kerk. De 
waterleiding is inmiddels door ons ook gesplitst. De 
kerk heeft nu een eigen watermeter gekregen. 

De tuindeuren zijn al grotendeels losgehakt en de 
hardstenen onderdorpels zijn voorzichtig en 
ongeschonden verwijderd. 

 

Inmiddels is met heel veel inspanning en grof geweld 
de vloer van de parochiezaal gesloopt en afgevoerd. 
De balken zijn spijkervrij gemaakt zodat die kunnen 
worden hergebruikt in het dak. 

 

Komende week zal de rest van al het sloopmateriaal 
worden afgevoerd waarmee we veel kosten hebben 
uitgespaard en de aannemer begin april kan 
beginnen met zijn bouwactiviteiten. 

 

Gerard Bolscher 
Gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

mailto:Gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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Interview Adri van Dijk 
Vorig jaar nam Adri van Dijk na de viering op eerste 
Paasdag 2021 afscheid van onze geloofs-
gemeenschap. Voor de PR groep een goede reden 
voor een interview. 

 

Ruim op tijd voor onze afspraak komen we aan bij 
het huis van Adri van Dijk. “Zou hij hier wel wonen?”, 
vragen wij ons af. Een riante woning op een 
steenworp afstand van de Willibrordkerk in Arnhem. 
Wij lopen de oprit op en zien een klassiek 
naambordje: A.A. van Dijk. Wij bellen aan en Adri 
verwelkomt ons van harte. Hij laat ons trots de 
woonkamer en de voorkamer zien. Sfeervol 
ingericht, met een houten parketvloer en in de 
voorkamer een knus hoekje met twee ‘glas in lood’ 
ramen: de ene met Sint Willibrord met de boot, van 
zijn reis van Ierland naar Nederland, de andere is 
gemaakt door een kennis en heeft wat weg van een 
kruis. Adri woont nu alleen in dit huis, sinds zijn 
geliefde huisgenote Bernarda in 2000 in een hospice 
overleed. ”Haar overlijden ervoer ik als een enorm 
gemis en verdriet”. Waar heb je toen steun 
gevonden? ‘Ach, dat weet ik niet precies. Je moest 
door, en ik had vele goede contacten van vrienden, 
familie en parochianen. Die hebben me geholpen om 
mijn weg weer te vinden. 
Hij kwam in 1993 als pastoor naar de Sint Willibrord- 
en Nicolaasparochie in Arnhem en heeft daar tot aan 
zijn pensioen gewerkt. Daarvoor werkte hij als pastor 

in Ulft, Mijdrecht-Wilis, Haaksbergen en 
Doetinchem. Omdat bij zijn komst in Arnhem geen 
pastorie beschikbaar was, woonde hij – tot zijn 
plezier – in een gewoon burgerhuis. 
Adri begon als kapelaan in Ulft, vervolgens drie jaar 
in Mijdrecht-Wilnis, zeven jaar in Haaksbergen, 
12 jaar in Doetinchem en tot slot 12 jaar in Arnhem, 
in de Nicolaas- en Willibrordparochie. Daar is hij ook 
blijven wonen. 

Je ging eerst met emeritaat, en daarna ging je nog 
voor bij ons in de parochie? 
Ik weet niet hoe lang de tijd was dat ik helemaal niet 
ben voorgegaan, misschien een half jaar. Daarna 
dacht ik: ‘och ik kan wel weer voorgaan’, maar ik 
wilde dat niet doen in mijn eigen parochies. Ik heb 
me toen eerst aangeboden bij de parochie in 
Lunteren, maar later ook in andere parochies van 
wat later de zalige Titus Brandsma parochie werd 
genoemd. 

 Wat doe je nu je gestopt bent met voorgaan? 
Ik ga nog af en toe voor in het tehuis Insula Deï, waar 
ik ook eet tussen de middag. Verder heb ik een aantal 
gesprekgroepen. Één ervan is de Elisabeth Leseur 
groep, een vrouwengroep met leden uit de regio. Zij 
dragen onderwerpen aan, of ik kom zelf met een 
onderwerp. Ik bereid dat  alleen voor en presenteer 
dat dan. Ook heb ik hier in Arnhem twee 
gespreksgroepen, o.a. de gesprekgroep: ‘Geloven 
nu’. Deze groep haalt onderwerpen uit de brochure 
‘Geloven nu’, of ze bedenken zelf een onderwerp.. Ik 
kom daar ca 3 keer per jaar. Dan ook de 
gespreksgroep ‘60+’ waar ik een keer of 4 per jaar 
kom. De bijeenkomsten zijn bijna altijd ‘s avonds. 
Aangezien veel vrouwen werken en in de 
gespreksgroepen veel vrouwen zitten. 

Haal je hier veel energie uit? 
Ja, je staat er versteld van wat mensen aan geloof te 
berde brengen op zo’ n avond. En dat is verrassend, 
vernieuwend en mooi. Ik ga altijd verrijkt terug naar 
huis terug. Men toont zijn kwetsbaarheid, en als ze 
dat niet doen, dan vraag ik: wat vind jij zelf en wat 
zijn je ervaringen ? Dat is leuk werken hoor! 
Dan zijn er nog vier maal per jaar de bijeenkomsten 
met collega’s van deze regio. Eens in de twee 
maanden in Elst, maar helaas door corona al even 
niet meer. Ik zat lange tijd ook in de voorbereidende 
werkgroep. 
Adri besteedt ook tijd aan theater, museumbezoek 
en wandelen. Hij gaat naar voorstellingen van 
Introdans en is lid van een filmgroep. Hij gaat elke 
dag een stukje wandelen en één keer per maand een 
hele dag met een hele goede vriend .Daarnaast leest 
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hij veel o.a. religieuze artikelen in de krant, en in 
boeken met religieuze inhoud. Hij is ook lid van een 
leesgroep, die romans lezen en bespreken. Heel 
interessant! 
Hij wil graag wat meer van de wereld zien door zijn 
vakanties, doorgaans met een busreis, ieder jaar. 
Voor dit jaar was het idee om naar Polen te gaan, niet 
naar het platteland, maar steden. Adri houdt erg van 
steden! 

Adri groeide op in een door en door Rooms dorp, op 
een boerderij in het Utrechtse Schalkwijk. Hij komt 
uit een gezin van 11 kinderen en was één van 
jongsten. Enkelen van het grote gezin zijn op jonge 
leeftijd geëmigreerd naar Frankrijk. De oudste kwam 
voor vakantie terug naar Nederland en is op 
onverklaarbare wijze verdronken. Dat had een diepe 
impact op het hele gezin. 

Adri koos voor het klein seminarie. “Ik ging er naar 
toe met het stellige idee om priester te worden.” Na 
het klein seminarie volgde het groot seminarie. Twee 
jaar filosofie in Huis ter Heide en vier jaar theologie 
in Driebergen-Rijsenburg. In 1965 volgde de priester-
wijding. “Dat was in een boeiende, roerige tijd. Het 
mooie was dat wij in de kerk het pastoraal concilie 
hadden gehad. Er was pastoraal gezien veel mogelijk 
in het pastoraat en de kerk. Dat was voor ons als 
beginnelingen geweldig. Ik ben op een prachtig 
moment in het pastoraat gekomen.”  

Heb je in je opleiding ooit twijfels gehad? 
Ja, ook wel. Verschillende klasgenoten gingen weg 
en dat stelde je zelf ook voor de vraag: ‘Ga ik wel 
verder?’ We hadden daarover veel gesprekken met 
elkaar. Maar die vragen en twijfels kwamen later 
veel sterker aan de orde, in de tijd voor ik naar 
Doetinchem ging. Ik heb daar veel begeleiding bij 
gehad. Met de begeleidster ben ik overeengekomen 
om er een jaar tussenuit te gaan. Dat was een stap 
hoor! Wat denk je wat voor verhalen er kwamen: 
‘Van Dijk gaat er tussenuit, hij gaat vast trouwen’ 
enz. Er zijn in die tijd heel wat collega’s uit het ambt 
gegaan. Zou ook met mij gekund hebben. Ik twijfelde 
zeer of ik in dit vak wel door moest gaan, of ik niet 
wat anders moest doen: een andere functie, pastor 
bij een instituut, of bij kloosters? Maar door de vele 
gesprekken die ik gehad heb, kreeg ik weer zin om 
door te gaan! 
Was dat een twijfel over wat je deed, of een twijfel 
in relatie met het geloof? 
Beide. Het is heel gezond om te twijfelen. Vroeger 
kwam je collega’s tegen die zo zeker waren, geen 
enkele twijfel kenden. Maar dat kan ik niet zeggen. 

Er zijn ook vaak twijfels. geweest in mijn leven. Niet 
ongezond. 

Wat was dan het punt dat je over de drempel 
geholpen heeft? 
Eerst afstand nemen, een tijd niets doen, veel 
gesprekken over het werk, over je motivatie. Op een 
gegeven moment zei een vriend: ‘Dacht je dat je wat 
anders kon doen? Je bent zo vergroeid met dit werk!’ 
Het werk is een werk met geloof, met persoonlijke 
invulling. Het is niet zo dat ik een paar jaar dit kan 
doen en daarna vier jaar ijsmeester of zo. Hoewel ik 
niet kan zeggen dat ik in dat crisisjaar niet wat anders 
had kunnen doen als ik het gezocht had. Na ongeveer 
een half jaar was ik er doorheen. Mijn ideeën zijn 
veranderd, en ook mijn geloof. En toen ben ik weer 
begonnen. 

Als je iets anders was gaan doen, was het dan iets 
met mensen geweest? 
Denk ik wel. Geen kantoorbaan, maar zoiets als 
maatschappelijk werk, werken met  mensen. Pastor 
zijn is herder-zijn, met mensen optrekken, voorgaan 
en volgen. Ik kon ook redelijk goed omgaan met 
mensen die verlies hadden geleden. 

Wat zijn de ankerpunten, wat vind je mooi? 
Ik ga graag voor in liturgie. De voorbereiding, ik lees 
daar bij, een stukje verdieping. Maar vooral: het 
omgaan met mensen in hun situaties en geloven. 
Individueel met mensen omgaan boeit mij heel sterk 
en sommige vergaderingen zijn ook leuk. 
Organisatorische dingen vond ik minder aardig. Wij 
hadden als collega’s in Arnhem met zijn vieren elke 
dinsdag een vergadering. Dat was heel goed, heel 
intensief, diepgaand, soms controversieel. Als je met 
iets zat, dan kon je dat daar ter tafel brengen. 
Werken in een team heb ik heel fijn gevonden. Je 
doet een boel ideeën op met elkaar. Het sociale 
kwam er ook bij. Wij vierden samen onze 
verjaardagen, ook met de huisgenotes. Heel leuk! 

Jij bent opgegroeid als katholiek jongetje? Wat 
heeft de katholieke kerk voor jou betekend op 
theologisch-spiritueel vlak? 
De kerk en de liturgie zijn mij van jongs af aan 
vertrouwd. Was ook richtinggevend in mijn bestaan. 
Liturgie speelde daarbij een grote rol – je bent voor-
ganger daarin –, maar ook het omgaan met mensen 
als mede-gelovigen. Je moet ook zoeken naar 
bronnen waar je je inspiratie uit haalt. Je moet 
blijven lezen, studeren, cursussen volgen.” 

En uit de Bijbel? 
Ik heb eens een jaar de Bijbel helemaal doorgespit, 
van A tot Z. Ik wilde de hele bijbel gelezen hebben, 
met het commentaar erbij. Er zijn Bijbelboeken die 
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je niet veel zeggen en andere Bijbelboeken die dat 
wel doen. In een gesprek kan ik nu gemakkelijk een 
verwijzing maken naar een Bijbeltekst of -gedachte. 
Op het moment lees ik er niet elke dag in, dat wissel 
ik af. Als ik een ander aardig boek tegenkom, dan lees 
ik dat. Bezinning blijft belangrijk; je moet blijven 
bezinnen, anders word je leeg in je functioneren en 
beteken je te weinig voor mensen. 

Hoe zie je God? 
Dat Hij er is. Dat ik er van Hem mag zijn, dat Hij over 
mij waakt of zoiets, mijn toevlucht is, mijn 
bescherming. 

Ben je op elk moment in contact met God? 
Nee. Hij is wel de achtergrond van mijn leven. Jaren 
achtereen heb ik elke morgen voordat ik echt 
opstond, gebeden. Ik heb boven op de overloop een 
yogamat en zenkrukje en daar zat ik 20 minuten zen 
te doen en te bidden. Er liggen kleine briefjes met 
gebeden. Ja, dan ben ik in contact met God; een 
uitdrukkelijk contact. Ik denk dat je als man en vrouw 
altijd met elkaar in contact bent zonder dat je elkaar 
op de lip zit of in elkaars aanwezigheid bent. Contact 
met God is vergelijkbaar. Dat is niet altijd zo geweest, 
maar dat heb ik nu dus wel. 

Hoe komt het dat dit niet altijd zo geweest is? 
Dat is de ontwikkeling in je persoon, in je geloof. 
Geloof kan functioneel dood zijn, minder zijn, geloof 
kan aangevallen worden, bevochten worden, ook in 
jezelf. 

Heeft dat niet voor een deel te maken met te hard 
werken? 
Ik ben een harde werker, en dan komt dat contact 
met God wel eens in de knel  Als je te druk bent, kan 
het contact met God en daarmee het geloof ook te 
weinig worden. 

Stel dat een overspannen pastor bij je komt voor 
begeleiding, wat voor wijsheid zou je hem/ haar 
willen geven? 
Een van de belangrijkste dingen is dat je niet omkomt 
in het werk, dat er niets anders is dan werk. Die tijd 
heb ik wel gehad. Je moet dus tijd maken om andere 
dingen te doen, mensen te spreken. Afwisseling 
zoeken, ontspanning en contact met mensen buiten 
je werkveld. Juist ook met mensen die kritische 
vragen kunnen stellen. Dat je bezig blijft om na te 
denken of het anders, beter kan. Kritisch zijn op wat 
je doet en wat niet, bezinning op wat het 
belangrijkste is in je werk. Niet alles hoeft gedaan te 
worden. Het belangrijkste werk moet goed 
gebeuren!. 

Vlak voor 12.00 uur nemen we afscheid. Adri gaat 
eten aan de overkant in Insula Deï; zijn dagelijkse 
maaltijd met de huisgenoten en een collega. 
Inspiratie en ontspanning inéén. En wij gaan 
geïnspireerd terug naar Bennekom!  

Hans Wilmink en Rita Karsten 

De boom herken je aan zijn vruchten 
Op zondag 27 februari ging Roderick Vonhögen voor 
in de Eucharistieviering waarin de eerste lezing was 
uit Sir. 27, 4-7: ‘Prijs geen mens vóórdat hij 
gesproken heeft’, en het evangelie volgens Lucas 6, 
39-45: ‘Waar het hart van vol is, loopt de mond van 
over’, met daarin het bekende verhaal van de 
splinter in de ogen van de ander en de balk in je eigen 
ogen, en de boom herken je aan zijn vruchten. De 
coupletten in het openingslied sloten steeds af met: 
“Tell me I will listen. Our dreams will find a way”. 

Roderick opende de viering met dat hij wakker werd 
vanochtend, eerst nog half dromend wakker, en dan 
begint de wekkerradio met het nieuws over de 
oorlog in Oekraïne, de bombardementen die daar 
uitgevoerd zijn, en dan voel je je bijna schuldig dat je 
nog ligt te dromen en te genieten van de zon. Het 
eerste lied ging over ‘Durf te dromen’. Hoe kan je dat 
doen als duizend kilometer verderop mensen in een 
nachtmerrie leven. En toch is het goed te blijven 
dromen. Want in dromen vind je soms een weg. Als 
je alleen denkt aan de ellende in het hier en nu, dan 
vergeet je dat het ook anders kan. Dromen kunnen 
ons wat geven om naar toe te leven. Belangrijk is om 
ondanks de duisternis in het leven, te kunnen 
dromen. 

In de overweging begint Roderick weer met de 
situatie in Oekraïne. Hoe dit het nieuws beheerst en 
ook zijn neiging om er diep in te duiken. Tijdens het 
scrollen door al het nieuws kwam een kattenfilmpje 
voorbij. Even wat anders. En voor hij het wist, zat hij 
10 minuten kattenfilmpjes te bekijken en bekroop 
hem een schuldgevoel: kan ik dit wel maken, moet ik 
niet bidden? Nu het vasten is, had hij besloten om 
40 dagen lang niet de auto te gebruiken maar de 
fiets. Gisteren was het gelijk raak, in de middag op de 
fiets naar Amersfoort, veel verder dan hij dacht, en 
’s avonds in het donker terug. Toen hij door 
Achterberg fietste zag hij lange rijen jongeren, 
verkleed, dicht op elkaar voor de ingang van een 
café. Hij ergerde zich, zelf op de kou op de fiets, en 
zij feesten en geen mondkapjes, terwijl er oorlog is. 
Een aantal kilometers verder vroeg hij zich af, wat is 
dit voor houding? Waarom gun ik hen dat niet? En 
zelf zat je vanochtend kattenfimpjes te bekijken! De 
splinter en de balk in het evangelie. 
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Het mooie van carnaval, vervolgt hij, is dat je jezelf 
even niet serieus neemt, even de zwaarte 
relativeren. Dat je ruimte maakt in jezelf en dat 
iedereen hetzelfde is. Broeders en zusters. In het 
Evangelie roept Jezus twee beelden op, die van de 
splinter en die van de vruchten aan de boom. Deze 
twee beelden komen overeen. Op het moment dat 
je aan jezelf werkt, de splinter uit jouw leven haalt, 
dan wordt je een ander mens en ga je anders tegen 
de wereld aankijken. En daar kan de wereld ook 
beter van worden. Als je de wereld wilt veranderen, 
begin dan bij je eigen hart. Als je de lach op je gezicht 
hebt, straalt dat uit naar iemand anders, en verander 
je de mensen om je heen. Als iedereen dat doet, dan 
is dit een zachte kracht die zo veel sterker is dan 
oorlogsgeweld. 

Het slotlied eindigde toepasselijk met “Let the 
sunshine, let the sunshine in, the sunshine in”. 

Na afloop was er koffie op ons kerkplein. Het mocht 
weer. De kerk was vol, het plein was vol en de zon 
scheen. 

Hans Wilmink 

Henri Matisse, levensvreugde in vorm 
en kleur 

lezing door Ben Piepers in de MVR kerk 
In de korte inleiding memoreerde Ineke Ammerlaan 
op 14 maart dat ze blij was dat deze lezing, 
georganiseerd door de Vormings- en Toerustings-
commissie van de Gereformeerde Kerk, de 
Hervormde Gemeente, wijk Oost, en de Rooms- 
Katholieke geloofsgemeenschap te Bennekom kon 
doorgaan, nadat de afgelopen twee jaar veel 
activiteiten vanwege de coronapandemie afgelast 
moesten worden. 

Ben Piepers begon zijn lezing met het schilderij 'La 
joie de vivre'. Een werk waarvan de levensvreugde in 
vorm en kleur als een weldaad op ons afkwam, 
figuren die met elkaar dansten, muziek maakten en 
elkaar vasthielden. Het contrast met de afgelopen 
periode waarin afstand houden de regel was, kon 
niet groter zijn. Mooi hierbij was dat Piepers een 
haiku voorlas van Hans Verhoeven: 

Een woord bij een beeld 
Steelt het zien van de kijker 
Zien.....maakt het verhaal. 

Deze woorden waren een mooie aanzet bij de 
manier waarop Ben ons meenam langs het werk van 
Henri Matisse (1869 - 1954). De afbeeldingen gaven 
een overzicht van de ontwikkeling van een 
traditionele schilder tot een kunstenaar die, door 

middel van kleur en vorm, een bepaalde stemming 
bij de toeschouwer weet op te wekken. 

 
Foto: Ben Piepers. Weerkaatsing van het licht 

door het raam van de levensboom 

Na de pauze was het hoofdonderwerp de 
Rozenkranskapel in Vence. Het was indrukwekkend 
te zien hoe via diverse schetsen het uiteindelijke 
resultaat van de muurschilderingen van  moeder met 
kind, Dominicus en de kruiswegstaties tot stand 
kwam. De zee van licht die door de prachtige glas-in-
loodramen met de levensboom naar binnen viel gaf 
de ruimte een bijzondere warmte en zeggingskracht. 
Het altaar met daarin verzonken het tabernakel, het 
kruisbeeld, de kandelaars, de godslamp en de 
kazuifels vormden een Gesamtkunstwerk. Kortom 
een kapel met Bijbelse motieven waarin je het licht 
beleeft. Ben heeft ons met zijn prachtige opnames 
en spirituele gedachten laten genieten van de 
werken van Henri Matisse. 

Ans Strik 

‘Ik ben die is’ 
Zondag 20 maart. Ik twijfel, zal ik naar de kerk gaan 
of lekker thuisblijven? De unieke combinatie van 
voorganger Roderick Vonhögen en het Johanneskoor 
doet me besluiten om toch te gaan. Ik was niet de 
enige, er waren zeker 100 mensen in de kerk! Het 
Johanneskoor, dat met zo’n 20 personen aanwezig 
was, opende de viering met ‘Houd mij in leven, wees 
Gij mijn redding’; in deze tijd krijgt zo’n lied extra 
betekenis.  

Roderick houdt van verhalen en in de overweging 
kwamen vele verhalen voorbij. Hij vertelde dat hij op 
het reisje voor de misdienaars voor het eerst in de 
Efteling kwam. Het sprookjesbos vond hij het mooist, 
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maar zijn favoriete sprookje ‘Assepoester’ was er 
toen nog niet. Dat kwam pas in 2009, in de vorm van 
het huis van de boze stiefmoeder, met ervoor het 
graf van de echte moeder van Assepoester. Dat graf 
vond hij het meest bijzonder. Op het graf staat de 
tekst: “Rust zacht, lieve moeder. Moge uw liefde mij 
leiden door licht en duisternis.” Juist déze moeder 
zorgt, in de versie van het verhaal dat in de Efteling 
wordt verbeeld, voor het wonder van de koets en de 
glazen muiltjes. Daardoor trouwt Assepoester met 
de prins en leeft iedereen nog lang en gelukkig.  

Roderick: “Poetin leeft in een heel ander verhaal dan 
de rest van de wereld, hij wil terug naar de tijd van 
de tsaren en ontziet niemand.” Maar midden tussen 
de beelden van de verschrikkingen van de oorlog in 
Oekraïne, is daar opeens een heel bijzonder filmpje: 
in een schuilkelder gaat een klein meisje staan en 
zingt het lied “Let it go”, van haar heldin Elsa uit de 
film ‘Frozen’. Hiermee geeft ze de mensen in de 
schuilkelder, maar ook ons, nieuwe moed. 

Ook de Bijbel is een boek met verhalen. Het is geen 
‘geschiedenisboek’, maar een boek vol verhalen over 
God en de mensen. In de eerste lezing aanschouwt 
Mozes een wonder, als hij zijn kudde tot ver in de 
woestijn voert. Bij de berg van God brandt een 
braamstruik zonder te verbranden. God spreekt 
vanuit deze struik tot Mozes, maar die wil eerst zeker 
weten of het echt God is die tegen hem spreekt. 
Mozes vraagt Hem zijn naam. God noemt zichzelf “Ik 
ben die is”. Dus niet de God die er vroeger was of de 
God die nog komt, nee, de God die er is! Daarmee 
kan Mozes op weg om ook het volk door de woestijn 
te leiden, naar het beloofde land. Door Mozes zorgt 
God voor het volk: het krijgt manna en water voor 
onderweg. 

In het evangelie vertelt men verhalen aan Jezus. 
Bijvoorbeeld over mensen die omkwamen omdat er 
een toren op hen viel. Dat zullen wel zondaars zijn 
geweest, was hun conclusie. Maar Jezus 
waarschuwt: “Denk niet dat alleen zij zondaars 
waren, iedereen moet tot inkeer komen!” Waarna 
ook Jezus een verhaal vertelt: dat van de vijgenboom 
in de wijngaard, die geen vruchten geeft. Wanneer 
de eigenaar de boom om wil laten hakken, vraagt de 
wijngaardenier om een tweede kans. Hij zal de boom 
beter verzorgen, in de hoop dat hij het volgende jaar 
wel vruchten draagt.  

Roderick verhaalt ook van de looptraining in het bos 
op zaterdag: iedereen is er, maar trainer Hans niet, 
die is op vakantie. Hij heeft geappt: jullie kunnen het 
vast zelf! En dat klopt: iemand begint met het 
voordoen van een oefening en gebruikt daarbij de 

woorden van Hans. De anderen volgen één voor één 
zijn voorbeeld en zo verloopt de hele training in de 
geest van Hans, zonder dat hij erbij is! 

Zó is God ook bij ons: ‘ik ben die is’. Maar net als 
Assepoester, het meisje in de schuilkelder, Mozes, 
de wijngaardenier of de lopers: wíj moeten het 
samen doen en er zijn voor de ander! Of zoals wij 
samen met het Johanneskoor zongen in het slotlied: 

“Herschep ons hart, heradem ons verstand, 
dat wij elkaar behoeden en doen leven. 

Maak ons tot uw gemeente. 
Wees de stem die ons geweten wekt. 

Verberg u niet, verberg u niet.” 

Wat een inspirerende viering! 
Rita van Doesum-Karsten 

P.S. zie ook de Engelstalige overweging op YouTube: 
youtu.be/g5YIv6k0WV0 (start op 12:49 min). 

Heiligverklaring Zalige P. Titus 
Brandsma 

Bijeenkomst 15 mei 
Zoals bij velen bekend, zal pater Titus Brandsma, 
patroon van onze parochie, op 15 mei te Rome 
heiligverklaard worden. Sommigen van onze 
parochianen zullen naar Rome reizen, op eigen 
gelegenheid of via bedevaart organisaties zoals "Huis 
van de Pelgrim". Voor de thuisblijvers organiseert 
onze parochie op die zondag de mogelijkheid om 
samen in de Gedachtenishal van onze kerk te Rhenen 
op een groot scherm de tv- uitzending van de viering 
vanuit Rome te volgen, met een kop koffie met wat 
erbij om dit te vieren. Voorafgaand aan de uitzending 
zal er in de Gedachteniskerk een eucharistieviering 
gehouden worden met pastoor Henri ten Have en 
diaken Erik Rozeman. Alle parochianen zijn hiervoor 
uiteraard van harte uitgenodigd. In verband met de 
catering is opgave weliswaar niet verplicht, maar wel 
gewenst. Dat kan bij ons parochiesecretariaat 
adminstratie@pztb.nl. 

Het blijkt dat echter de aanvangstijd van de 
heiligverklaring (en de dus ook de KRO-uitzending) 
waarschijnlijk pas twee weken tevoren bekend 
wordt gemaakt door het Vaticaan. Het zal overigens 
waarschijnlijk om 10.00 uur zijn, maar het kan ook 
nog 9.30 uur (niet waarschijnlijk) of 10.30 uur 
worden. Dat maakt dat wij ook het tijdstip van de 
aanvang van onze voorafgaande gemeenschap-
pelijke eucharistieviering in Rhenen pas later bekend 
kunnen maken, via website, nieuwsbrief en 
mededelingen. Later in het jaar hopen wij ook nog 
andere activiteiten te organiseren, zoals een 

https://youtu.be/g5YIv6k0WV0
mailto:adminstratie@pztb.nl
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bedevaart naar Bolsward, maar daarover hoort u 
later meer. 

Update parochiebedevaart 2022 naar 
Lourdes 
De voorbereidingen voor onze parochiebedevaart 
van 2 t/m 8 mei 2022 naar Lourdes zijn in volle gang. 
Het voorlopige programma is inmiddels bekend. 
Naast het programma dat wordt aangeboden, is er 
ook voldoende ruimte vrijgehouden voor rust, om 
eigen parochiële activiteiten te ondernemen en 
elkaar te ontmoeten. Op zaterdag 12 maart jl. 
bezochten de eerste geïnteresseerde parochianen 
de informatiebijeenkomst in Wageningen. Pastoor 
Ten Have ging voor in gebed en vertelde over de 
geschiedenis en zijn eigen ervaringen in Lourdes. Om 
alvast in de stemming te komen werd het lied “Te 
Lourdes op de Bergen” gezongen. 

Vervolgens hield parochiaan Jan Weevers van 
Christoffel Reizen een presentatie over het belang 
van pelgrimeren voor onze parochie. Daarnaast is 
het programma toegelicht en de veranderingen door 
corona in het Heiligdom van Lourdes. 

Het Heiligdom van Lourdes heeft de pastorale 
thema’s voor de komende drie jaar vastgesteld. De 
thema’s komen voort uit de woorden die Maria bij 
de verschijning van 2 maart 1858 aan Bernadette 

heeft toevertrouwd: “Ga aan de priesters zeggen dat 
men hier een kapel bouwt en dat men hier in 
processie komt.” 

 

U kunt zich uiteraard nog steeds aanmelden via de 
site van Christoffel Reizen of bij Elly Croon op 
telefoonnummer 0655 542 876. Tot slot nodigen wij 
graag alle deelnemers uit om op zaterdag 23 april om 
18.30 uur in Wageningen de vertrekviering bij te 
wonen. Na afloop is er, onder het genot van een 
kopje koffie of thee, gelegenheid om kennis met 
elkaar te maken en de laatste informatie uit te 
wisselen. Tot ziens op zaterdag 23 april a.s.. 

Het Lourdescomité z. Titus Brandsmaparochie 
 

 
 

 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 

KVG 
Lieve KVG dames, 
We kunnen gelukkig weer bijeenkomsten houden. 
Deze vinden plaats in de kerk omdat het zaaltje 
verbouwd wordt. We zijn erg blij dat we de lezingen 
in de kerk mogen laten plaatsvinden want o.a. dat 
mooie grote beamer scherm is erg fijn. Tevens kunt 
u gaan zitten waar u wilt. Op gepaste afstand van 
elkaar of wellicht nog wat meer afstand? Het kan 

allemaal in de kerk, plaats genoeg. Zelfs de sprekers 
hebben genoeg ruimte om hun presentatie op een 
veilige manier te geven. Intussen kijken we er 
natuurlijk naar uit om in het nieuwe seizoen weer in 
het parochiezaaltje elkaar te mogen ontmoeten! 
Maar eerst nog even een terugblik op twee van onze 
KVG bijeenkomsten van februari en maart. 

Op 7 februari heeft de heer Haarsma een lezing 
gehouden over voeding en gewichtsbeheersing. De 
heer Haarsma heeft zelf een praktijk over Voeding en 
Gewichtsbeheersing, geeft les en in het verleden was 
hij drogist. Naar mate mensen ouder worden neemt 
de botmassa en spiermassa af en is vaker sprake van 
een hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol. Ook 
is er vaak sprake van verminderde energiebehoefte, 
waardoor men minder eet. In de lezing kwamen de 
voedingsstoffen aan bod. Koolhydraten, vetten en 
eiwitten en in welke producten deze stoffen zitten. 
Tevens de invloed van vetten op je cholesterol en de 
invloed van de overgang hierop. Over vitamines gaf 
hij de tip dat je daarvan nooit de dure merken hoeft 
te kopen, huismerken zijn ook goed. De B en C 
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vitamines lossen op in water en A,D,E,K lossen op in 
ons vet. Wij moeten toch zeker 1,7 liter water per 
dag drinken anders gaat de nierfunctie afnemen. En 
op de vraag van Inge hoe wij gezond oud kunnen 
worden, het volgende antwoord met een glimlach: 
alcohol 1 glas maximaal per dag, gezonde voeding, 
niet roken, en een half uur per dag bewegen. Hierna 
overhandigde Inge aan de heer Haarsma een fles 
rode wijn als dank voor de informatieve avond. 

Tijdens de koffiepauze deze avond heeft Maria van 
Hasselt weer een mooi eigen geschreven gedicht 
voorgelezen: 

Ik ben blij, dat ik leef. 
En nog veel beleef. 
Ik zie de blaadjes aan de bomen groeien. 
De bloemen, die zo kleurrijk bloeien. 
De avondzon, zo prachtig met al die kleuren. 
De vogels vliegen heen en weer. 
Elk jaar voor hun jongen zorgen, steeds weer. 
Ik mag dan niet meer sporten. 
Maar lopen kan ik nog wel, niet hossen. 
Ik voel mij heel gelukkig. 
En zeker niet nukkig. 
Al is op het moment een moeilijke tijd. 
Maar ik geniet van al deze mooie dingen, die mij 
verblijdt. 
En dat pakt mij niemand af. 
Zo kun je doorgaan met het leven. 
En je hoeft echt niet over alles te beven. 
Zoek de mooie dingen op. 
En het leven, gaat weer in galop. 

25 maart 2021, Maria van Hasselt 

Op 7 maart hadden wij Jos en Nel Bakker en hun 
hond Pien op bezoek. Zij zijn van het RHWW Duiven. 
Pien is hun huishond maar is ook een getrainde 
reddingshond. Ze is 6 jaar oud. Het ras is de 
Oudduitse herder. De RHWW is ontstaan in 1980. 
1989 werd het een vereniging en hun eerste inzet 
was 1991. In 1999 is hun website in bedrijf genomen 
www.reddingshonden.nl. In 2001 is het omgezet tot 
een stichting en in 2005 werd hun nieuwe 
clubgebouw geopend. De RHWW is al 30 jaar actief 
met onbetaalde vrijwilligers. Ze moeten alles zelf 
kopen, het is een non-profit organisatie. Al het 
materieel word verkregen door giften en sponsoren. 
Er zijn nu 35 inzetbare honden en 6 honden zijn nog 
in opleiding. Ze hebben ook ondersteuningsteams 
hierin zitten bijv. voormalige commando’s die helpen 
met gespecialiseerde dingen. Ze speuren mensen 
met dementie op, helpen vermiste personen 
opsporen in bossen, woonwijken, in het puin en op 
het water. Als de reddingshond iemand vindt, gaat 

hij blaffen net zo lang totdat zijn begeleider er is. Het 
was een zeer interessante avond. Inge heeft dit keer 
niet de spreker maar Pien de hond een aardigheidje 
gegeven als dank voor deze avond. 

Foto’s en verslagen komen ook op onze website 
www.kvgbennekom.nl. Neem er eens een kijkje. 

Komende bijeenkomsten: 
Het is de bedoeling dat de avond van 4 april 
doorgaat, maar dan met een ander onderwerp. En 
voor woensdag 13 april heeft u allen per mail een 
uitnodiging ontvangen. U komt toch zeker ook 
gezellig? Opgeven bij Marlise. 
Graag tot in april. 

Inge Wijngaard, 
namens het bestuur 

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 

http://www.reddingshonden.nl/
http://www.kvgbennekom.nl/
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beddengoed. Brengt u alles in gesloten plastic 
zakken. 

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

Het passieverhaal in Ede 
Alles komt goed 

Op Goede Vrijdag 15 april is het passieverhaal in Ede. 
De Raad van Kerken Ede organiseert in de week voor 
Pasen samen met De Open Hof een stille tocht 
waarin mensen samen het kruis dragen. De stille 
tocht symboliseert het lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus. Het is het verhaal van God met 
mensen op weg naar een nieuw begin. Dat is in deze 
tijd van oorlog, geweld en verschrikking van grote 
betekenis. Samen houden we de hoop levend. 
Route 
De stille tocht begint bij de Albert Heijn aan de 
Parkweide. Vanaf 19.45 uur kunnen mensen zich hier 
alleen of met een groepje verzamelen en aansluiten 
bij de tocht. Even voor 20.00 uur vertrekt de stille 
tocht. De route is ongeveer 1.5 kilometer lang. Deze 
gaat onder de N224 door de tunnel en rechtsaf bij 
Hoekenburg en over de Lindenhorst. Vervolgens 
linksaf bij Hogerhorst en door tot het kruispunt bij de 
Slotlaan. Voor het kruispunt rechtsaf over de stoep 
en vervolgens rechtsaf om het kinderdagverblijf 
heen naar de Open Hof waar het kruis wordt 
binnengedragen. 
Stem van hoop 
In de Open Hof aan de Hoflaan 2 start om 21.00 uur 
de dienst met ds. Agnѐs Gilles. Drie stemmen zullen 
deze avond klinken. De stem van Maria die vertelt 
over de weg van Jezus. De stem van de verteller, dat 
is de stem van de wereld, en de stem van een mens. 
Deze drie stemmen vertellen over verraad, over 
redding en over hoop dat het nooit te laat is. Dat er 
ruimte is voor een nieuw begin. 
Meedoen of meekijken 
Iedereen die de dienst en/of de stille tocht wil 
bijwonen, is van harte welkom. De kerk is vanaf 
20.00 uur geopend voor mensen die de tocht op 
afstand willen meebeleven. Met een livestream is de 
stille tocht vanuit de kerk op een groot scherm te 
volgen. U kunt de tocht ook live meebeleven door bij 
de route aanwezig te zijn en u kunt de stille tocht 
volgen en terugkijken via de website van De Open 
Hof. 

Voor vragen kunt u zich wenden tot Martijn 
Boelhouwer (Open Hof) martijnboelhouwer@ 
hotmail.com; Erna Hulstein (Raad van Kerken Ede) 
wimenerna@hulstein.eu, tel. 0620 905 959 

Toneelvereniging MARE bestaat 40 jaar 
en speelt De Vriend N.V. 
Toneelvereniging MARE uit Bennekom viert dit 
seizoen haar 40-jarige bestaan en staat dinsdag 12 
en woensdag 13 april weer in Cultura in Ede met de 
voorstelling De Vriend N.V. van Willem de Vlam. De 
regie is in handen van Machteld Vos de Wael. 

De voorstelling gaat over zakenvrouw Eva de Vriend. 
Zij heeft haar vijf kinderen altijd het beste van het 
beste gegeven: de duurste internationale scholen, 
het beste netwerk, de beste baantjes, en veel – heel 
veel – meer. Vanavond moet ze haar kinderen iets 
opbiechten. Ze heeft het geld voor al dat moois 
jarenlang bij elkaar gefraudeerd, en dat komt aan het 
licht. Voortaan moeten de kinderen het op eigen 
kracht zien te redden. Maar kunnen ze dat wel? En 
wíllen ze dat wel? 

Entree 
Aanvang om 20.15 uur. Een entreebewijs kost 
€ 12,50 (inclusief garderobe en drankje). Reserveren 
kan via Cultura, telefonisch 0318 672 800, of via de 
website www.cultura-ede.nl. 

MARE 
MARE is opgericht door de toenmalige spelgroep van 
de R.K. Maria Regina Parochie. De officiële 
vereniging is opgericht op 10 november 1981 en de 
vereniging kreeg de naam "MARE" mee. MARE is een 
afkorting van Maria Regina én betekent ‘boodschap’. 
Meer informatie is te vinden op de website van 
MARE: www.mare-toneel.nl. Op facebook worden 
regelmatig nieuwberichten, foto’s en video’s ge-
deeld: www.facebook.com/ToneelverenigingMare 

Ignis webmagazine: verdieping en 
inspiratie 
Ignis is een webmagazine over geloof, spiritualiteit 
en samenleving van de Nederlandse en Vlaamse 
jezuïeten (www.igniswebmagazine.nl). Vanuit de 
eeuwenoude ignatiaanse spiritualiteit kijkt Ignis naar 
het christelijk geloof en de wereld om ons heen. Het 
gratis webmagazine informeert en reikt drie keer per 
week verdieping aan in meditaties, columns, essays, 
recensies en interviews. Zo hoopt de redactie te 
inspireren. Bijvoorbeeld om je leven als gelovige te 
verrijken en je aandachtiger te maken voor de 
samenleving waarin je leeft. Daarin is spiritualiteit 
een sleutelwoord. Een spiritualiteit die raakt aan 
essentiële thema’s van elke dag. Niet zweverig, maar 
nuchter. Wars van de waan van de dag wil Ignis 
blijvende woorden van wijsheid aanreiken.  

mailto:martijnboelhouwer@hotmail.com
mailto:martijnboelhouwer@hotmail.com
mailto:wimenerna@hulstein.eu
http://www.cultura-ede.nl/
http://www.mare-toneel.nl/
http://www.facebook.com/ToneelverenigingMare
http://www.igniswebmagazine.nl/
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Wat betekent ‘Ignis’? 
Ignis is Latijn voor ‘vuur’. Het woord komt in de buurt 
van ‘Ignatius’, de stichter van de jezuïeten. Het 
Engelse woord ‘ignition’ is ook een associatie: 
ontsteking. We denken aan Jezus’ woord: ‘Ik ben 
gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat 
zou ik graag willen dat het al brandde!’ Het is het 
streven van jezuïeten om het geloofsvuur te 
ontsteken met de middelen die hen ter beschikking 

staan, in dit geval het internet. Ignatius, soms wat 
heetgebakerd, zou het toegejuicht hebben. 

Meer informatie: www.igniswebmagazine.nl. Daar 
kun je je inschrijven voor hun tweewekelijks 
nieuwsbrief. 

Noot van de redactie: In onze digitale nieuwsbrief 
wordt regelmatig verwezen naar deze Ignis-
nieuwsbrief. 

 

 _________ WERKGROEPEN AAN HET WOORD _____________  

Liturgisch Beraad Bennekom (LBB) 
In het Liturgisch Beraad Bennekom (LBB) komt alles 
samen wat met liturgie in onze geloofsgemeenschap 
te maken heeft. Het is een grote groep. In het LBB 
zitten de dirigenten/vertegenwoordigers van de 
koren, nl ARSIS (Conny van den Broek), het gemengd 
koor (Pieter Boers, met Rineke Hoens als agendalid), 
het Laudenkoor (Truus Appelman), het kinderkoor 
Eigenwijs (Matty Huls) en het MVR Kleinkoor 
(Janneke Postma). Daarnaast nemen deel John Veraa 
(kosters), Marialda Kuin (lectoren), Egon Hofstad 
(werkgroep gezinsvieringen), Hans Westendorp 
(Raad van Kerken), Marianne Thie (contactpersoon 
voor de locatieraad en voor het Parochieel Liturgisch 
Beleid (PLB) van de gehele Titus Brandsma parochie), 
Gilles Ampt (Pastoraatsgroep en parochiële voor-
gangers) en Rita Karsten (rooster vieringen). Hans 
Wilmink is voorzitter. 

Het LBB komt elk kwartaal bijeen. Dan wordt 
vooruitgekeken naar de vieringen voor pakweg de 
komende vier maanden. De vraag is dan welke 
vieringen nog extra aandacht verdienen en waar 
afstemming nodig is. Dit is met name het geval voor 
de vieringen tijdens de Advent en Kerstmis, de 
veertigdagentijd en de Goede Week, de parochie-
dag. Ook worden vieringen geëvalueerd, waarbij het 

de vraag is wat wij de volgende keer beter of 
handiger kunnen doen. Tevens wordt aandacht 
geschonken aan gezinsvieringen, de kinderkerk, de 
jongeren en On the Road. Ook wordt gebrainstormd 
over nieuwe ideeën m.b.t. vieringen. Ideeën worden 
aangedragen, afgestemd en eventueel besloten om 
dit te doen. Een mooi voorbeeld is het MVR 
Kleinkoor. Truus en Janneke kwamen met dit idee, er 
wordt in het LBB over gesproken en hier en daar 
aangescherpt en er wordt besloten om dit te doen. 
Knelpunten worden ook besproken. Zaken rondom 
vieringen voor het gezin komen ook aan de orde. 

Marianne Thie neemt punten, die bijv. met het 
pastoraal team afgestemd moeten worden, mee 
naar het PLB. Een voorbeeld is de nieuwe 
Bijbelvertaling, NBV21. De vraag bij ons was of wij de 
NBV21 als standaard zouden moeten hanteren bij 
vieringen in onze kerk. LBB vindt van wel. Marianne 
stemt dit af in het PLB en die is akkoord, met de 
aantekening dat bij Eucharistievieringen de 
Willibrordvertaling als standaard geldt. 

Wat wij graag willen is dat er elke zondag een goede, 
inspirerende viering in onze kerk is. Dit is een van de 
pijlers van een vitale gemeenschap. Het LBB vervult 
een zeer belangrijke rol om dit doel te realiseren. 

Hans Wilmink 
 

 
 

  

http://www.igniswebmagazine.nl/
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 _____________________ MVR  ESTAFETTE ____________ 

MVR-estafette: Klaas Postma 
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: Klaas Postma 

Leeftijd: 84 jaar 

Geboren te: Koudum, een dorp in het Zuidwesten 
van Friesland. In ons dorp, dat in mijn jeugd zo’n 
2000 inwoners telde, woonden twee katholieke 
families (‘rooms’ zeiden wij). Je was daar hervormd 
– de meerderheid – of gereformeerd en een kleine 
groep mennonieten, menisten zeiden wij (de 
naamgever Menno Simons kwam uit Friesland). Het 
was, denk ik, het omgekeerde van een dorp in 
Brabant of Limburg uit die tijd. De middenstand was 
in ons betrekkelijk kleine dorp ruim vertegen-
woordigd: 3 slagers, 4 bakkers en 6 kruideniers. Zij 
wisten op de een of andere manier toch voldoende 
inkomsten uit hun winkel te halen om met het gezin 
van te leven. Ik heb het, tot mijn 18e. erg naar mijn 
zin gehad in dit dorp: ik genoot veel vrijheid, mijn 
ouders, kleine boeren, hadden het te druk met het 
bedrijf. Eindeloos kon ik zwerven door het wijde 

Friese land, luisteren naar het gezang van weide-
vogels, vooral de ‘ljurk’ (leeuwerik). 

Verliefd, verloofd, getrouwd: Ik ben met mijn lieve 
Janneke 41 jaar getrouwd. Ons 40 jarig huwelijks-
jubileum (2020) konden we helaas niet zo uitbundig 
vieren als we gewild hadden: houden we nog wel 
tegoed. 

Hobby’s: Ik heb altijd met veel plezier geklust aan het 
huis. Ik had het voordeel van een wat ouder, 
vooroorlogs huis, waarin je de nodige vaardigheden 
kunt ontwikkelen. Muziek moet, zonder muziek zou 
het leven waardeloos zijn, passief: luisteren, maar 
ook actief: zingen in parochiekoren en de schola 
gregoriana. En dan natuurlijk Rome! Janneke en ik 
zijn er onderhand wel meer dan 30 keer geweest. En 
altijd ontdekken we wel iets nieuws dat de moeite 
waard is. 

Opleiding: 
Universitair: Klassieke Talen. 

Huidige beroep: Tot mijn 70ste heb ik (met veel 
genoegen: dat moet ook wel, anders ga je niet zo 
lang door) les gegeven in Grieks en Latijn. 
Halverwege mijn loopbaan heb ook nog een 
bevoegdheid Nederlands behaald. Ik had het idee 
dat ik misschien niet tot mijn pensioenleeftijd les in 
de Oude Talen kon geven. Achteraf bleek mijn vrees 
ongegrond: nog steeds wordt in de Oude Talen les 
gegeven in Gymnasium en sommige VWO scholen. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? De eerste keer dat ik in een 
katholieke kerk kwam, was midden jaren 50 toen we 
met enkele vrienden op het idee kwamen naar een 
kerstnachtmis te gaan, en wel in het dorpje 
Bakhuizen, zo’n 15 km van ons vandaan. Bakhuizen 
was een ‘roomse’ enclave in een verder protestantse 
omgeving. Blauwhuis, bij Bolsward, is een ander 
voorbeeld van zo’n enclave: het heeft een mooie (en 
voor zo’n klein dorp grote) kerk naar een ontwerp 
van de architect Cuypers. Wij zaten als ongelovigen 
natuurlijk achterin. Van de viering herinner ik me dat 
het vóór in de kerk helder verlicht was: daar 
gebeurde het natuurlijk. Of er gezongen werd door 
de gemeente weet ik niet, ik dacht dat men in die tijd 
(jaren 50) niet meezong, maar ik kan me vergissen. 
De dienst was al wat gevorderd, toen ineens de 
mensen gingen staan en naar voren liepen en weer 
terug, de handen gevouwen. De dienst was toen ook 
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meteen afgelopen. Door de Romereizen die eind 
jaren 70 en begin 80 begonnen te komen raakte ik 
beter bekend met de stad en z’n talloze kerken. Mijn 
zuster vond dat maar niks “al die protserige kerken”. 
Als typische noorderling en calvinist kon ze geen 
waardering opbrengen voor de uitbundige stijl van 
de Barok. Eerlijk gezegd is de St. Pieter ook niet mijn 
favoriete kerk. Pas toen onze kinderen naar school 
gingen (op de St. Alexander) en in het kinderkoor 
meezongen, raakten we langzamerhand via de 
gezinsvieringen bekend met de katholieke eredienst 
en thuis in de katholieke geloofsgemeenschap. Wij 
werden getroffen door de vriendelijkheid, de 
hartelijkheid ervan, het open en uitnodigende 
karakter. De logische overstap kon tenslotte niet 
uitblijven. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? De katholieke liturgie was voor mij ook een 
belangrijke reden voor de overstap. Ik ben erg 
gehecht geraakt aan de katholieke mis. Uiteindelijk 
is geloven meer een zaak van het gevoel dan het 
verstand. Of, in de prachtige woorden van Blaise 
Pascal: het hart heeft zijn redenen die de rede niet 
kent. In de katholieke eredienst is veel aandacht voor 
het Mysterie. In de eucharistie is alles daarop 
gericht: de rituele gewaden, de rituele gebaren, de 
zang, de zintuigen doen mee: het branden van 
wierook, het knielen. Tegenwoordig dreigt echter in 
veel vieringen het katholieke karakter op de 
achtergrond te raken, zelfs te verdwijnen. Het 
worden zo bijna protestantse diensten. Ik betreur 
dit. Ik kan me goed vinden in de woorden van 
Herman Finkers in een interview in dagblad Trouw 
(25-12-2016): Centraal staat in de rooms-katholieke 
kerk het Mysterie. Het leven is een geheim. Dat is een 
wijsheid waar niemand aan kan tornen. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Hier moet ik de verleden tijd gebruiken. 
Ik heb vele jaren gezongen in het gemengd koor. 
Ruim 15 jaar heb ik de advertenties verzorgd in het 
NieuwSBlad, voorheen Parochieblad. Met veel 
plezier de schola cantus gregoriani geleid. Dat is 
eigenlijk opmerkelijk. Want in mijn jeugd hoorde ik 
eens Gregoriaans op de radio, die toevallig, op de 
KRO stond afgestemd – gewoonlijk natuurlijk de 
NCRV. Ik dacht: wat een vreemd zingen. Hoe kun je 
dat nu mooi vinden. Het programma heette: de 
schoonheid van het Gregoriaans. Vele jaren later 
merkte ik dat ook menig katholiek hetzelfde vond. 
Maar zo ergens, dan hier wel geldt het adagium: 
onbekend maakt onbemind. Het Gregoriaans is 
inderdaad voor het tegenwoordige oor minder 
toegankelijk, maar het is de oudste ons bewaard 
gebleven muziek van West-Europa, en alleen 
daarom al verdient het respect. “Muziek tussen 
hemel en aarde” is de titel van een prachtig boek van 
de schrijfster Helene Nolthenius. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Af en toe val ik in als organist. 

Mooie MVR-herinnering:  
Aan de Romereis, die we met een groep 
medeparochianen hebben gedaan, hebben we een 
bijzondere herinnering. Er volgden daarna nog een 
drietal reizen waar we ook mooie fotoalbums van 
hebben. Maar de eerste blijft je altijd het beste bij. 

Stokje gaat door naar: Janneke Postma 

Want: Janneke is erg actief in de kerk. Ze zingt in 
twee koren, Bennekom en Wageningen. Ze verzorgt 
daar de bladmuziek en is dus onmisbaar. Al jaren 
organiseert ze ‘s zomers de kledingbeurs: opbrengst 
voor de verbouwing. Ik ben benieuwd naar wat zij 
gaat zeggen. 

 

 _________________ BOEKBESPREKING  ____________________  

Maria, icoon van genade 
(geschreven door Arnold Huijgen) 

Laatst was ik de in boekwinkel Novita in Bennekom. 
De eigenaar, bekend met mijn interesse in 
theologische boeken, attendeerde me op het boek 
Maria. Op zijn aanraden besloot ik het boek te 
kopen. Het leek me heel bijzonder te lezen over het 
belang dat een protestants theoloog aan (de persoon 
van) Maria in de Bijbel toekent. 

Maria 
Op de achterflap staat de volgende tekst: ‘Maria is 
een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar 
haar kijkt, wordt bemoedigd.’ Verderop staat dat dit 
boek uitleg van bijbel-teksten combineert met 
‘analyse van theologische tradities om een weg te 
wijzen in hedendaagse kwesties. Deze theologie 
onderweg is per definitie voorlopig, maar wijst 
niettemin op het houvast in Gods genade, waarmee 
Hij naar Maria omzag.’ 
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Zoals bekend heeft Maria in onze katholieke traditie 
een voorname plek. Voor ons katholieken is zij vaak 
een toevlucht van erbarmen. Bij de afsplitsing 
destijds hebben protestanten allerlei voor 
katholieken heilige huisjes omver geworpen. Zo is in 
de protestante leer Maria meer op de achtergrond 
komen te staan. 
Herwaardering 
De auteur doet erg zijn best om zijn gedachten over 
Maria op een rij te zetten. De teksten zijn – logischer 
wijze – sterk theologisch van aard. Dat vroeg van mij 
wel het nodige doorzettingsvermogen om het boek 
te lezen. Zelf van rooms-katholieke huize vond ik het 
wel erg interessant kennis te maken met de 
denkwijze over Maria van een theoloog van 
protestantse huize. En, en dat is wellicht nog 
belangrijker, op welke manier hij tot een 
herwaardering komt. 
Maria herschreven 
De auteur heeft zeer gedegen onderzoek gedaan. In 
het boek geeft de auteur de resultaten van zijn 
onderzoek weer. Hij begint met drie hoofdstukken 
die ingaan op Maria als Gods dienares, Maria als 
Moeder van de Verlosser en Maria als Moeder van 
gelovigen. Daarna volgen enkele hoofdstukken 
waarin Maria wordt belicht als Joods meisje, Tweede 
Eva, Hemelkoningin. In het derde deel brengt de 
auteur e.e.a. samen in een hoofdstuk Maria als 
moeder en vrouw. 
Steun in tijden van Corona 
Wat mij - onder meer - trof was de positieve wijze 
waarop de auteur de paus een plek geeft in zijn boek. 
De auteur schrijft over de in zijn ogen bijzondere 
gebeurtenis waarbij de paus ten tijde van de corona-
crisis – heel ongebruikelijk – de zegen voor stad en 
wereld, Urbi et orbi, uitsprak. Normaal doet de paus 
dat tenslotte alleen met Kerst en Pasen. Door corona 
was het plein helemaal leeg waardoor de paus daar 
in zijn eentje zat en stond.  

De auteur meldt dat de paus in deze tijd van corona 
een rol voor Maria weggelegd zag. Hij schrijft: ‘Hij 
wendde zich tot de grote icoon van Maria met kind, 
Salus populi romani, afkomstig uit het Spaanse Santa 
Maria Maggiore. In de zesde eeuw was deze icoon in 
processie door Rome gedragen tijdens een 
pestepidemie.’ (p. 308). In tijden van Corona worden 
we letterlijk op de proef gesteld. We worden met 
andere woorden uitgedaagd op een of andere 
manier de moed te vinden om door te gaan op onze 
levensweg, hoe moeilijk die op dat moment ook is. Ik 

vermoed dat veel gelovigen bij Maria, als icoon van 
genade, steun vinden. 
Kerst en Maagd Maria 
Iets anders dat ik het melden waard vind is de 
kwestie van de maagdelijkheid van Maria. Op pagina 
210 wordt door de auteur teruggegrepen naar 
Luther en Calvijn om de maagdelijkheid van Maria 
om te buigen tot een waardering van het huwelijk. 
Wat ik reeds veel eerder leerde van een oude kennis, 
zij was uitermate gedegen katholiek-theologisch 
onderlegd, is dat de Kerstverhalen net als veel 
andere delen van de Bijbel gelezen zouden moeten 
worden als beeldspraak-verhalen. Tal van details uit 
de Kerstverhalen moeten aangeven dat er een 
bijzonder persoon is geboren. (Die bijzonderheid 
werd later in zijn leven duidelijk.) Denk aan de ezel 
en de os, de herdertjes met hun schapen, de drie 
koningen met hun giften. Zelfs de geboorte van een 
kind uit een maagd mag wat mij betreft, de bioloog 
in mij houdt een maagdelijke geboorte voor schier 
onmogelijk, als beeldspraak begrepen worden. 
Gods liefde 
In de recensie die ik onlangs schreef over het boek 
Religieus atheïsme schreef ik God te beschouwen als 
een soort van ervaren, een ervaren van liefde en 
verbinding. En dus niet als zelfstandig naamwoord. 
Dat maakt voor mij de woordkeuze van de auteur 
soms lastig. Met name val ik – als het ware - over 
woorden als Gods liefde. In mijn beleving is God 
gelijk te stellen aan liefde en is de aanduiding ‘Gods 
liefde’ dus – in zichzelf - dubbelop. Je kan tenslotte 
toch moeilijk spreken over de liefde van de liefde. 
Tot slot  
Gevuld met rijke verhalen is de Bijbel in mijn ogen 
een zeer waardevol boek. M.i. staan in de Bijbel 
feiten en beeldspraak door elkaar heen. Dat roept 
natuurlijk de vraag op hoe je teksten moet/kunt 
interpreteren. Dat lijkt me voer voor theologen. 
Natuurlijk mogen zij de beeldspraak keer op keer op 
nieuw interpreteren.  

In mijn ogen is het boek een goede poging om 
uiteenlopende ideeën rond interpretatie van de 
Bijbel wat dichter bij elkaar te brengen. Het boek is 
een aanrader voor wie niet vies is van theologische 
overwegingen en er ook geen moeite mee heeft 
e.e.a. eens vanuit een ander standpunt te bekijken. 
In deze recensie heb ik enkele punten die mij 
opvielen, aangegeven. Voor een andere lezer van het 
boek vallen wellicht andere afwegingen/ 
gedachtegangen op. 

Arno de Bruin 
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 ________________________ FORUM ________________________  

Poes gered 
Onze dagelijkse boodschappen doen we bijna 
allemaal in de winkels vlakbij, op een paar 
huizenblokken afstand. Een van de winkels waar we 
vaak komen is die van Dora. Zij is een Boliviaanse, 
maar woont hier allang. Dora verkoopt grutters-
waren. In haar winkel staan lange rijen met grote 
zakken die vol zitten met allerhande bonen, erwten, 
rijst, maïs, honden-en kattenvoer, zaden, noten, 
kruiden – werkelijk van alles. Je kunt los kopen en 
Dora weegt het allemaal netjes voor je af. 

We kennen Dora al vele jaren. In de afgelopen 
periode hebben mijn vrouw Ale en ik haar vaak 
geholpen met het in orde maken van de digitale 
toestemmingen die nodig waren vanwege de 
pandemie: om met de auto buiten de gemeente-
grenzen te kunnen komen voor het doen van 
inkopen bijvoorbeeld, essentieel voor Elsa. Of voor 
het raadplegen van de app voor de vaccinaties. Dora 
heeft verstand van erwten en bonen, maar niet van 
alles wat digitaal is. 

Op een ochtend ergens in deze Argentijnse zomer 
moest ik iets kopen bij Dora en trof ik haar erg 
zenuwachtig aan. Toen ik vroeg wat er was, sprongen 
de tranen tevoorschijn: haar poes, die altijd bij haar 
in de winkel is en daar ook overnacht (en de muizen 
op afstand houdt), was verdwenen, al een paar uur. 
Waar kon ze naartoe zijn? Zou iemand haar mee-
genomen hebben? vroeg Dora zich al wanhopig af. 

Ik had de tijd dus ik bood aan dat ik even op de winkel 
zou passen, terwijl Dora ging zoeken. Ze bleef niet 
lang weg, ze had Piti gevonden! Of liever gezegd, ze 
had haar horen miauwen ergens vanaf het terrein 

van de school van de zusters, vlak naast de winkel 
van Elsa. Ik liep met haar mee naar het hoge, 
gesloten hek van de school. Tijdens de 
zomervakantie zat alles potdicht. We hoorden 
beiden de poes, maar vanachter het hek zagen we 
niets, hoe we ook keken. Ik bedacht me niet lang en 
beklom het hek. Het was behoorlijk hoog, met 
scherpe ijzeren punten bovenop, maar met gelukkig 
een stenen pilaar aan de zijkant, waar ik bovenop 
kon klauteren, en vervolgens aan de andere kant 
weer naar beneden. Dat viel me niet tegen met mijn 
bijna tweeënzestig jaar! Ik ging op mijn gehoor af en 
vond de opening van een waterafvoer. Daaruit klonk 
het klagelijk gemauw van Piti. Op de tast ging ik met 
mijn hand naar binnen, ondertussen sussende 
woordjes zeggend. En warempel, daar voelde ik 
haar, en ze liet zich vastpakken bij haar halsbandje. 

“Hier is ze”, riep ik triomfantelijk en liet Piti van een 
afstand aan de overgelukkige Dora zien. Toen ik met 
het poesje terugliep naar het hek, kwam daar de man 
van de beveiliging aanbenen, die me van verre al 
argwanend opnam. Gelukkig was het niet moeilijk uit 
te leggen wat ik daar aan de verkeerde kant van het 
hek deed. Hij kon het hek niet voor me openmaken, 
want van dat slot had hij geen sleutel. Er zat voor mij 
dus niets anders op dan, na het poesje door de 
spijlen aan haar baasje teruggegeven te hebben, 
opnieuw de klim over het hek te wagen. Dat ging net 
zo soepel als op de heenweg. 

'Iedere dag een goede daad', heb ik toen ik klein was 
bij de welpen geleerd. Dat is die dag met Piti prima 
gelukt. En Dora is me voor eeuwig dankbaar. 

Marc van der Post 

 
 
 

 
 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pinksteren) tot zondag 8 mei; voor TitusBreed tot 
woensdag 27 april; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com 
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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
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mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
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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 

Weerklank uitvaarten 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 Newyorkpizza 

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 

 Garage Bennekom autobedrijf 

Bloembinderij Lindhout haroboomwerk - bennekom 

Sa Lolla Ristorante -  Wageningen Mitra Bennekom 

Monuta Hofrust De Goudreinet - Bennekom 

lunchroom "de Beken" Renkum De Ruiter Uitvaartzorg 

 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
http://www.weerklankuitvaarten.nl/
file:///F:/Documenten/JOS/10%20Parochieblad/202203/2021%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/
https://www.newyorkpizza.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://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/
http://www.deruiteruitvaartzorg.nl/

