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Pinksteren is het feest van de Geest die bezielt, de Geest die levend maakt. Maar vergeleken met Kerst en
Pasen wordt Pinksteren niet uitbundig gevierd. Hoe is dat zo gekomen?
Het Kerstfeest en het Paasfeest zijn door de oude Kerk van Rome geplaatst in de winter en in het voorjaar.
Voorchristelijke feesten kregen een nieuwe inhoud maar veel gebruiken zoals (kerst)boom en (paas)eieren
blijven bestaan. Waarom is het Pinksterfeest dan niet gekoppeld aan de langste dag? De langste dag was ook
een belangrijk feest en wordt bv. in Zweden nog steeds gevierd! Er wordt lekker gegeten en gedanst met
kaarsjes in de hand of op het hoofd. Voor Pinksteren had de Kerk echter geen keus. Lucas vertelt dat de komst
van de heilige Geest gebeurt op het Joodse Pinksterfeest, 50 dagen na Pesach. Pinkster komt van pentekoste,
Grieks voor de 50e dag (na Pasen).
Op die dag krijgen de leerlingen van Jezus letterlijk de Geest. Zij krijgen inspiratie, zij komen weer buiten.
Daar vertellen zij waar zij vol van zijn; zij vertellen over de grote daden van God. Die goede Geest is nog steeds
onmisbaar. Ontbreekt die Geest, dan slaap je in, dan wordt het een dode boel. Als er een goede Geest is
stimuleer je elkaar, dan komt er weer leven.
De gaven van de Geest worden prachtig verwoord in het volgende lied. (Liedboek 841)
Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,
geduld om te verdragen en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen, te vragen honderd-uit.
Ik hoop dat die Geest ons ook het komende jaar zal bezielen om een levende gemeenschap te zijn.
Piet Muilwijk
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De Mariakapel is van maandag t/m
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur.
Tijdens deze uren is de parochiewacht
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk.
(tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt
u indien nodig uw berichten inspreken op
een antwoordapparaat, dat dagelijks
wordt beluisterd door de leden van de
pastoraatsgroep. In noodsituaties, bediening, handoplegging en ziekenzegen,
overlijden, kunt u het nummer dat op de
band staat bellen.

Agenda
22 mei

Dankviering tgv de heiligverklaring van Titus

Brandsma, St. Jan, Den Bosch
23 mei
31 mei
18 juni

Lezing Peter Nissen over Titus Brandsma, rkkerk
Wageningen, 20.00u
zieken- en seniorenbedevaart Renkum
priesterwijding Erik Rozeman
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Opgeven van intenties
Intenties kunnen het best worden
gemeld bij de parochiewacht.

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

____________________ K ERKBERICHTEN ____________________
Vieringen

Zondag 19 juni, Sacramentsdag
10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd
Koor
voorganger: Roderick Vonhögen
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Voedselbank Ede
NL54 ABNA 0432 3668 06

Overzicht van de vieringen vanaf 22 mei t/m 10 juli
in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom

Zondag 26 juni, 13de zondag door het jaar
10.00 uur:
Taizéviering m.m.v. Taizékoor
voorganger: 2 lectoren
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Cordaid vluchtelingen
NL57 INGB 0000 0009 34

Advies: blijf thuis bij klachten en probeer 1,5 meter
afstand te blijven 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 juli, 14e zondag door het jaar
10.00 uur:
gezinsviering m.m.v. Eigenwijs
voorganger: Diny Booyink
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Epafras
NL38 INGB 0005 6760 67

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

Zondag 10 juli, 15de zondag door het jaar
10.00 uur:
woord- en communieviering m.m.v.
Arsis
voorganger: Ben Piepers
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Caritas
NL68 RABO 0157 6511 85

Zondag 29 mei, 7de zondag van Pasen
10.00 uur:
woord- en communieviering m.m.v.
cantors
voorganger: Diny Booyink
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Pinksteractie WNM
NL30 RABO 0171 2111 11

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

Zondag 5 juni, Pinksteren
10.00 uur:
woord- en communieviering m.m.v.
JKA
voorganger: John Rademakers
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Melania
NL28 INGB 0002 9938 09

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

Zondag 12 juni, Trinitas
10.00 uur:
woord- en communieviering m.m.v.
Arsis
voorganger: Antoinette van Schaik
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Oase Oosterbeek
NL52 RABO 0191 8770 50

4

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

kinderen een bloemenhulde en is er tot slot een
plechtig lof. Einde rond 16.00 uur.

Maandelijkse Vieringen in Walraven
Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 15.30
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:

Er wordt van alles aan gedaan om deze bedevaart,
die openstaat voor iedereen, tot een mooie dag te
maken, speciaal voor pelgrims met een kwetsbare
gezondheid of fysieke beperking. Daarom het
verzoek aan iedere deelnemer om u tijdig op te
geven.
Dat
kan
via
www.titusb.nl/
mariabedevaarten. U kunt ook mailen of bellen met
coördinator
Leny
Lotgerink,
l.lotgerink@
outlook.com, tel. 0653 160 195.

12 feb; 12 mrt; 9 apr; 14 mei; 10 jun; 9 jul
Informatie over deze vieringen: Marian Bolscher,
mgbolscher@hotmail.com, 0651 651 736.

In memoriam Jan Osse

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.

Op 31 maart 2022 is Joannes Wilhelmus Maria Osse
op 86 jarige leeftijd overleden. Hij was weduwnaar
van Jeltje Osse-Koumans.
Jan is kort voor de oorlog in Den Haag geboren als
zevende kind in een katholiek gezin met acht
kinderen. Beide ouders waren onderwijzer. Jan viel
op door zijn leergierigheid en fabelachtig geheugen
en ging biologie studeren in Leiden. Daar ontmoette
hij Jeltje en werd de basis gelegd voor hun gezin met
vier kinderen en veel huisdieren, waarin hij met
verve de rol van pater familias vervulde. Na een jaar
onderzoek in de Verenigde Staten werd Jan
hoogleraar algemene dierkunde in Wageningen.
Gedurende zijn leven heeft hij een breed spectrum
aan functies en nevenfuncties vervuld. Hij was een
inspirator voor zijn studenten en vele anderen.

Mededelingen
Ingeschreven in onze geloofsgemeenschap
Annelies WERNER, Bennekomseweg 24, 6866DE
Heelsum

Op 4 april namen wij afscheid van hem tijdens een
zeer druk bezochte uitvaart in onze kerk. Veel
herinneringen aan deze veelzijdige man werden
uitgesproken.

Koffiedrinken bij de parochiewacht
De zomer is weer in aantocht en er gaan steeds meer
mensen op vakantie. Misschien denkt u wel eens: ‘Ik
zou graag een praatje met iemand maken’, maar is
er even niemand beschikbaar. Denk dan eens aan de
parochiewacht! Iedere werkdag van 10.30 tot 11.30
uur is er iemand aanwezig in de Torenzaal en de
koffie staat er altijd klaar! Bovendien een prachtige
gelegenheid om eens de kerk of de Bezinningstuin in
te lopen! Van harte welkom!

Tijdens de viering lazen wij over de Emmaüsgangers:
Emmaüsgangers zijn er in alle soorten, soms mensen
die intens verdrietig zijn om de dood van iemand die
heel veel voor hen betekende, zoals bij de eerste
Emmaüsgangers. Anderen hebben te maken met
ziekte, tegenslag of eenzaamheid.
Jan was een wetenschapper met een groot geloof.
Hij bewoog zich in de wetenschap met nieuwsgierigheid en verwondering en hij vond daarmee een
religieuze verdieping, waar hij zijn waarden en
moraliteit aan ontleende. Hij beschouwde het
wonder van de natuur als het wonder van God. Jan
de flamboyante katholiek, die zijn pure Jeltje de
afgelopen anderhalf jaar zo miste.

Zieken- en seniorenbedevaart
Dinsdag 31 mei wacht de Mariabedevaart speciaal
voor zieken en senioren. Sinds 1956 bijna jaarlijks
gehouden! Een bijzonder programma, waarbij voor u
een ligstoel/stretcher of comfortabele stoel wordt
geplaatst als u daar behoefte aan heeft. Om 10.30
uur staat koffie/thee met wat lekkers klaar,
voorafgaand aan de eucharistieviering. Er wordt een
lekkere lunch (overeenkomstig dieetwensen)
geserveerd. ’s Middags kunt u persoonlijk spreken
met een priester. Na de koffie/thee brengen

Hij, die altijd tot op het laatst zei ”Wees welkom” en
zo kon genieten van gezelschap en de gesprekken die
getuigden van zijn brede belangstelling. Hij koos de
lezing van de Emmaüsgangers als beeld van de
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levensweg, die mensen afleggen, met voor- en
tegenspoed. Op deze weg kun je ziende blind zijn of
juist wel oog hebben voor datgene dat er toe doet.
Waaraan herken je het goede dat je tegenkomt? Met
de ander durven meelopen en ontdekken wat er echt
toe doet. Dat is het verhaal van de Emmaüsgangers.
Door met een ander mee te durven lopen, soms
maar kort, soms een heel leven, kunnen "mensen-inde-put" weer mensen "bij-de-bron" worden.

Op Palmzondag waren er veel kinderen met
Palmpasenstokken in de kerk! Het kinderkoor van
Matty Huls zong; de drie meisjes kregen daarbij
versterking van Marlise Peters. Na het openingslied:

Dat Jan moge rusten in vrede.
Maria van Schaijik

‘Raak de wonden aan’, Leerhuis 20212022

‘Gezegend is de koning, die op een ezel rijdt, hij zal
ons vrede geven, er komt een nieuwe tijd’

Op dinsdag 19 april hebben we de laatste
bijeenkomst gehad van 6 Leerhuis-ochtenden over
het boek ‘Raak de wonden aan’ van Tomáš Halík. De
Leerhuis-gangers vonden het een nogal theoretisch,
wat moeilijk leesbaar boek. Maar door er met elkaar
over te praten en vooral met de uitleg van John
Rademakers erbij, waren het toch inspirerende
bijeenkomsten. De laatste bijeenkomst ging over
hoofdstuk 8 ‘Klopsignalen tegen de muur’; een meer
toegankelijk hoofdstuk over bidden. Met name één
zin hieruit sprak mij erg aan:

werden de palmtakjes gezegend door Ben Piepers en
uitgedeeld door kinderen. Daarmee waren we klaar
voor de processie met de Palmpasenstokken en
palmtakjes!

‘Ik bid of God me de rust geeft om de dingen te
accepteren die ik niet kan veranderen, de moed om
dingen te veranderen die ik wel kan veranderen en
de wijsheid om het een van het ander te
onderscheiden’.
Daarmee kunnen we weer voort tot het volgende
Leerhuis in september! Dan staat het boek ‘Gelukkig
ouder worden’ van Anselm Grün centraal. Ook iets
voor u? In het volgende MVR NieuwSBlad vindt u
meer informatie.
Rita van Doesum-Karsten

In de overweging van Ben Piepers stond de ezel
centraal; het rustige, geduldige, dragende, maar ook
koppige dier. In het gedicht aan het eind van de
viering kwam het dubbele gezicht van Palmzondag
goed tot uiting. Aan de ene kant de blije, juichende
mensen bij de intocht in Jeruzalem en aan de andere
kant het vooruitzicht op het lijden dat Jezus nog te
wachten staat:

Werkgroep Gezinsviering in de Goede
Week
De werkgroep gezinsviering van onze MVR kerk
beleefde drukke tijden in de Goede Week!
Op zaterdag 9 april was het ’s ochtends gezellig druk
in de Torenzaal; er werden prachtige Palmpasenstokken gemaakt onder de bevlogen leiding van Ben
Piepers en leden van de werkgroep. Er werden
stokken gemaakt met de aanwezige kinderen en
volwassenen, maar er werden ook extra stokken
gemaakt voor de processie op Palmzondag.

‘Rijden op een ezel, rijden door de tijd, naar een
stad van vrede die zichtbaar wordt voor wie goed
kijkt.
Moedig door zware dagen trekken, trouw en
geduldig verder gaan, blij met een ieder die erin
gelooft en net als de ezel het vertrouwen draagt,
dat ook door pijn en moeite de stad van vrede
eenmaal komt.’
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De Matteüs-passie uitvoering door
ARSIS op Goede Vrijdag

Tijdens de viering stelden Rutger Klein Woolthuis en
Rosalie Manga uit onze geloofsgemeenschap zich
voor. Noël Ruig kon er helaas vanwege ziekte niet bij
zijn. Zij gaan op 31 mei in Ede hun Eerste Communie
doen, samen met de kinderen uit Ede.

Al in september of oktober van het vorig jaar, welke
maand weet dirigente Conny van den Broek ook niet
meer precies, is ARSIS begonnen met het oefenen
van de moderne Matteüs-passie voor Goede Vrijdag.
Deze Passie is geschreven door Piet van Midden, met
muziek van Gerard van Amstel, en is eigenlijk
bedoeld voor twee koren. De liederen worden
afwisselend gezongen door solisten en het koor. In
deze passie zijn vier koralen van Bach’s
Mattheuspassion verwerkt.
ARSIS ging de uitdaging aan om deze moderne
Matteüs-uitvoering alleen te doen, zonder een
tweede koor. De coronamaatregelen waren in het
najaar nog van kracht en niemand kon voorspellen
hoe de situatie op 15 april, de Goede Vrijdag, zou
zijn. Gelukkig beschikt ARSIS over hele goede
zangers. De vertolker van Jezus was een aantal keer
verhinderd bij de laatste repetities. Conny: ’ik
maakte me toen wel zorgen of het goed zou komen’.
Maar deze zangers zijn in staat om noten op schrift
direct te vertalen in de juiste zang zoals een lector de
gebeden of de schrift leest en voordraagt.

Ook op Goede Vrijdag om 15.00 uur was er een heel
bijzondere gezinsviering. Gilles Ampt en Egon
Hofstad vertelden samen het verhaal over de
Kruisweg van Jezus, in zeer begrijpelijke taal. Het
verhaal werd deels ingevuld door liederen van het
kinderkoor en door gebeden van de mensen in de
kerk. Een voor een gingen alle kaarsen en lichten in
de kerk uit. De aanwezig kinderen mochten Egon
helpen om het kruis naar voren te dragen, heel
bijzonder om te zien! Daarna was het tijd om
bloemen bij het kruis te steken; volgens velen het
mooiste onderdeel van de vieringen op Goede
Vrijdag. Zoals één van de kinderen het verwoordde:
daardoor wordt het verhaal minder verdrietig. De
viering eindigde, na een doorkijkje naar Pasen, in
stilte. Wat een prachtige viering!

De kerk was vol op Goede Vrijdag; veel jongere
mensen en veel van buiten onze geloofsgemeenschap. Het mystieke dat zo nadrukkelijk
ervaren wordt bij de Matteüs-passie is iets wat veel
mensen aanspreekt en niet alleen katholieken.
De viering begon met het bezingen van de mooie
dromen, de dromen als vanouds: Geloof, Hoop en
Liefde. Antoinette van Schaik opende de viering met
de woorden: ‘Deze passieviering gaat over het lijden
van Jezus. Het verhaal van lijden, van verraad, van
liefde en van kracht.’ Zij was als voorganger de
verteller en deed dat aan de hand van een aantal
fragmenten uit het Evangelie volgens Mattheus,
hoofdstukken 26 en 27; ze ging ook voor in de
voorbeden die iedereen mee kon bidden. ARSIS
verzorgde de koorzang, maar vulde ook alle
solistenrollen in zoals, die van Jezus, van Judas, van
Petrus, van slaven en slavinnen en de Maria’s. Bij de
vier koralen kon de kerk meezingen. Na het fragment
van de bespotting werd het kruis binnengedragen,
symbool voor de kruisgang door Jezus. Daarna werd
Golgota bezongen, gevolgd door Jezus die dan zingt:

Werkgroep gezinsviering en voorgangers, bedankt
voor jullie geweldige inzet!
Rita van Doesum-Karsten
P.S.: Wilt u ook helpen met het organiseren van
gezinsvieringen? Neem dan contact op met Egon
Hofstad, gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl. Wil je
graag meezingen met het kinderkoor Eigenwijs?
Stuur dan een mailtje naar Matty Huls:
matty@living-voice.nl. De volgende gezinsviering is
op zondag 3 juli!

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?
Waarom bent U zo ver, mijn spoor zo bijster?
Merkt U dan niet hoe ik hier wordt geteisterd?
Waarom blijft U zo stil in deze razernij?
Het Koor vervolgt dan:
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Mijn God, U bent niet doof voor onze klacht?
U troont toch op het lied dat wij hier zingen,
woont in muziek waarmee wij U omringen,
wij hebben niet vergeefs op U gewacht.

Ik heb alles nieuw geschapen, het is tijd om op te
staan.”
Het was een fantastische viering, enorm goed
gezongen door ARSIS met slechts begeleiding door
Conny op piano en Martine van Egdom op dwarsfluit.
De gezangen kwamen vol en zuiver in de kerk
waardoor het mystieke zeer intens ervaren werd.
Hans Wilmink

Jezus:
Mijn God, Eli. Waarom?
En dan het koor:

Koor Arsis zingt in Walraven

Hij heeft naar onze vriendschap hier gesnakt,
ons in zijn laatste zucht nog aangesproken.
En wij, wij hebben zijn genegenheid gebroken,
zijn liefde als een bloem in bloei geknakt.

Op Stille Zaterdag heeft het koor Arsis gezongen in
de Beringhemzaal van Walraven. Het was een
bijzondere gebeurtenis: sinds Corona twee jaar
geleden uitbrak, was dit het eerste optreden binnen
voor bewoners van de verschillende huizen. Op de
maandag hiervoor was pas door Opella besloten om
weer optredens binnen toe te staan!

Arsis zong 2 x 50 minuten, eerst voor de bewoners
van Walraven en Baronie/Cornelie en na een korte
pauze voor de bewoners van Machtella en Elias. De
bewoners werden op muzikale wijze meegenomen
door de Goede Week; dirigente Conny van den Broek
vertelde tussendoor iets bij de liederen. Het
optreden werd zeer gewaardeerd en slotlied ‘U zij de
Glorie’ werd door velen meegezongen! Wat mooi om
te doen en wat fijn dat dit weer mogelijk is!

Daarna volgde de kruishulde. Alle aanwezigen liepen
naar voren en plaatsten een bloem op het kruis. Een
bloem voor onze dromen, dromen van liefde, van de
doden die niet dood zijn.
Tot slot zongen de twee Maria’s, Maria van Magdala
en Maria van Bethanië, een duet met de slotregels:
Mensen gaan en mensen komen, opgeschreven
in Gods hand.
Leven door God ingenomen aan die verre
overkant.

Voorafgaand aan dit optreden werden er bloemetjes
van Arsis bij de Hospice Bennekom afgegeven, een
jaarlijkse traditie rond Goede Vrijdag.
Lijkt het je leuk om mee te zingen of piano te spelen
bij Arsis? Kom eens kijken bij een repetitie op
woensdagavond om 20.00 uur in de MVR kerk!
Rita van Doesum-Karsten

Het koor sluit af met:
En ze slapen en ze dromen totdat Hij hen wakker
maakt,
in zijn warme onderkomen hen met licht en
liefde raakt:
“Wakker worden niet meer slapen, ogen open,
kijk me aan.
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‘U zij de glorie’, kwam de weggenomen steen terug,
evenals de overwinning op de dood en de wens naar
vrede.
Oppepper
Al met al was het een mooie viering. De gesproken
en gezongen woorden, de gebruikte rituelen, maar
ook het samenzijn met andere gelovigen was zeer
waardevol. Gevuld met energie ging ik het
paasweekend tegemoet.
Arno de Bruin

Op eerste paasdag, een mooie zonnige dag, woonde
ik de paasviering bij in onze kerk. De kerk was goed
gevuld, prachtige en originele bloemversiering hing
en stond verspreid in de kerk, het koor was klaar om
van zich te laten horen, Hans Lucassen ging voor.
Hieronder een korte impressie.
Openingslied
Meteen in het openingslied kwam al naar voren waar
het bij Pasen om gaat. Enkele regels uit dat lied:

Kom in beweging

‘Open uw dode oren; kom uit het graf dat u
omsluit, kom uit en wordt geboren’.

Viering o.l.v. missionaris Marc van der Post
Zondag 8 mei was er een Arsis-viering met als titel:
Kom in beweging. De kerk was behoorlijk gevuld en
mooi met bloemen versierd. Onze voorzitter Peter
Wijngaard nam aan het begin van de viering het
woord om missionaris Marc van der Post warm
welkom te heten. Marc heeft onze geloofsgemeenschap als thuisbasis voor zijn werk in
Argentinië. Daarna nam Marc de viering weer over.
De ander
In het openingslied werd reeds melding gemaakt van
het gegeven dat wij mensen heel lang samen komen,
ook al zijn we van heel verschillend pluimage. En dat
we een geschiedenis kennen waarin we open staan
naar elkaar toe en met elkaar zijn begaan. Dit thema
kwam tijdens de viering keer op keer terug; telkens
weer werden wij gelovigen opgeroepen om de ander
‘naast ons’ vast te houden.
Opnieuw in beweging
Met Pasen vierden we, aldus Marc, het feest van de
verrezen Heer. We konden daaruit leren dat een
nieuw begin altijd mogelijk is. De lezingen van
vandaag, met teksten van Paulus en Johannes,
waren bedoeld om ons opnieuw in beweging te
zetten. Marc verwees naar Mozes, die destijds de
Joden opriep te kiezen voor vrijheid en uit het oude
Egypte weg te trekken. Vervolgens noemde hij Jezus
die op zijn beurt ook mensen opriep om de kiezen
voor vrijheid en niet te blijven vastzitten in
vastgeroeste wetten (zoals Joodse schriftgeleerden
die voorschreven).
God is nabij
In de geloofsbelijdenis “God is nabij” werd ik met
name geraakt door het volgende couplet:
‘Ik geloof in de gemeenschap van mensen
die ondanks alle verschillen en tegenstellingen
gericht is op gerechtigheid, vrede en heelheid van
de aarde.’
Ieder mens telt mee
In navolging van Jezus sprak Paulus destijds mensen
aan, ongeacht hun maatschappelijke positie.
Tollenaars en andere mensen die door de meeste

In het daaropvolgende gebed ging het ook over – in
mijn woorden – het keer op keer opnieuw geboren
worden; niet bij de pakken neerzitten.
Johannes 20, 1-9
‘Op de eerste dag van de week kwam Maria
Magdalena vroeg in de morgen – het was nog donker
– bij het graf en zag dat de steen van het graf was
weggerold.’ Vervolgens gaat zij de leerlingen hiervan
op de hoogte brengen. Tot zover een bekend verhaal
uit de Bijbel. Vraag is natuurlijk: Hoe dit te
interpreteren?
Opdracht van hoop
Voorganger Hans Lucassen nam de aanwezigen mee
in zijn interpretatie van dit paasevangelie volgens
Johannes. Wat is de betekenis van het weggerold zijn
van de steen voor het graf? Hij verwees naar de pijn
en het lijden dat we op dit moment meemaken in de
wereld. Ook gaf hij aan dat het de kunst is om –
ondanks al deze pijn en al dit lijden – toch vast te
houden aan de droom van gerechtigheid en vrede.
En dat we vanuit deze droom zouden moeten
vechten voor ons ideaal. In het lied tijdens de Dienst
van de tafel werd dit laatste aldus verwoord: ‘Ga dan
als een zalm tegen de stroom in, met alle razernij van
je woede. Wanhoop niet, het water zal stenen
breken’.
Vredeswens
Natuurlijk kon de vredeswens niet ontbreken. Het
was, aldus Lucassen, ook deze vredeswens (shalom)
die Jezus destijds keer op keer aangaf. We mochten
gelukkig zelf kiezen op welke wijze we de
vredeswens naar elkaar toe kenbaar wilden maken.
Het koor verwoordde de vredeswens als volgt:
De wereld droomt van een nieuwe morgen.
De wereld droomt van een nieuw gezicht.
Ontwaak in een wereld van nieuwe vrede.
Ontwaak in het licht.
Na het Onze Vader en het uitdelen van het Heilige
Brood volgde het communielied. Ook daarin kwam
de vredeswens naar voren. In het bekende slotlied,
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mensen werden uitgesloten telden volgens hem net
zozeer mee als andere mensen in de samenleving
van dat moment.
In het gedicht ‘Nederland op zijn breedst’ kwam deze
boodschap terug met de woorden:
‘Het zit hem in één enkel ding:
of wij elkaar vertrouwen
en of we samen met elkaar
aan vrede willen bouwen.’
Eeuwig leven
In blijvende verbondenheid met elkaar, zo riep Marc
op, is het onze opdracht te blijven zorgen voor elkaar
en te blijven opkomen voor elkaar. Tijdens het
slotlied klonken dan ook woorden als:
‘Kom ga mee, geef ieder een hand, […]
Bouw een land, voor geel, blank en zwart, […]
werken aan dit ideaal,
[…] als we samen verder gaan.’
Arno de Bruin

Ze zijn stomverbaasd dat een priester interesse heeft
in wat hén bezighoudt. Volgens hen interesseren
kerken zich niet voor hen, maar staan ze wel klaar
met een opgeheven vingertje om hen te veroordelen. Bijvoorbeeld jongeren die homo zijn of zich
tot een andere categorie uit de LHBTIQ+ voelen
horen, worden vaak door kerk én familie ‘uitgekotst’,
ze mogen niet zijn wie ze willen zijn! Ze vragen aan
Roderick of er nog hoop is voor hen, of het ooit nog
goed komt tussen hen en God. Dit raakt hem zeer.
De breuk die wij als kerk voelen met de jongere
generaties komt dus niet zozeer doordat jongeren
geen interesse hebben in de kerk, maar door wat de
kerk doet en zegt, of juist níet doet en zegt!
Maar wat heeft dit met het evangelie te maken? Het
evangelieverhaal (Johannes 21, 1-19) is het vervolg
op het lijdensverhaal: het is helemaal kapot gegaan
tussen Petrus en Jezus, toen Petrus Jezus heeft
verraden. Petrus liet alles achter zich om Jezus te
volgen, maar kon Hem uiteindelijk niet trouw blijven.
In het Evangelieverhaal van vanmorgen komen ze
elkaar voor het eerst weer tegen. De discipelen zijn
maar weer gaan vissen nadat Jezus hen heeft
verlaten, maar ze vangen niks. Tot ze het op advies
van een vreemde over een andere boeg gooien. Zo
komen er in dit Evangelieverhaal allerlei verwijzingen
voor naar het verhaal waarin de discipelen werden
geroepen, alles lijkt erg op toen ze Jezus voor het
eerst zagen! Johannes heeft dat het eerst door, maar
Petrus is degene die overboord springt en naar Jezus
toe gaat: het vuur, dat was uitgeblust, is weer terug!
Jezus neemt Petrus terzijde en vraagt hem tot drie
keer toe: ‘Simon, hou je nog steeds van mij?’ (Jezus
spreekt hem weer aan met zijn oude naam, Simon.)
Twee keer antwoordt Petrus: “ja, hm…, ik mag je
wel” (vrij vertaald vanuit het Grieks). Pas de derde
keer heeft hij in de gaten dat deze vragen verwijzen
naar de drie keer dat hij Jezus heeft verraden. Hij
wordt bedroefd en antwoordt: “Je kent me toch, je
weet dat ik zielsveel van je houd!” Het antwoord van
Jezus is dan: “Ik ben nooit gestopt met van jou te
houden, ik ben nooit van je weggelopen. Op jou,
Petrus, bouw ik mijn toekomst, volg mij!” En dat doet
Petrus, hij is zelfs vanwege zijn geloof gekruisigd.
Dit is hoe Jezus omgaat met mensen die hem in de
steek hebben gelaten; hij vraagt altijd weer: ‘Wil je
opnieuw met Mij verder?”

Overweging Roderick Vonhögen 1 mei
2022, over jongeren en de kerk
Op zondag 1 mei verving Roderick Vonhögen in onze
kerk pastoor Henri ten Have, die naar Rome was
afgereisd. De viering begon al om 9.30 uur, maar dat
had niet iedereen in de gaten. Tot 10 uur kwamen er
telkens nog kerkgangers binnen; Roderick verwelkomde iedereen, zelfs nog tijdens de overweging.
De overweging maakte diepe indruk op mij, vandaar
dit stukje waarin ik zal proberen de overweging van
zeker 20 minuten samen te vatten.
Roderick begon zijn overweging met een verhaal uit
zijn studententijd in Leuven. Hij reed dagelijks mee
naar college met twee zeer vrome Franse priesterstudenten, tegen wie hij erg op keek; zelfs in de auto
werd de rozenkrans gebeden! Middenin de rozenkransgebeden vielen deze studenten echter van hun
voetstuk: er werd gescholden op een Belgische
automobiliste, die in hun ogen veel te langzaam reed
en er werd zeer denigrerend gesproken over de
Belgische volksaard. Deze studenten waren echter
nog heilig vergeleken bij wat sommige priesters en
bisschoppen deden, waardoor Roderick zich vaak
schaamde om bij de Rooms Katholieke club te horen.
Hij is daarin niet de enige, veel mensen hebben zich
van de Rooms Katholieke kerk afgekeerd.
Enkele weken geleden is Roderick begonnen met het
maken van korte TikTok-filmpjes over religieuze
thema’s in films, series en videospellen; dit omdat de
meeste jongeren via TikTok te bereiken zijn. Het
loopt verrassend goed, binnen twee weken had hij
36.000 volgers! Het mooiste van dit medium is dat
jongeren kunnen reageren en vragen kunnen stellen.

Roderick dacht altijd dat hij aan de kant van Jezus
stond en de mensen die van de kerk weglopen
‘Petrussen’ zijn. Maar hij heeft ontdekt dat het
precies andersom is: hij/wij zijn Petrus, wij laten
anderen in de steek, vertalen ons geloof niet in
daden, in hoe we met anderen omgaan. Als een
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priester, dominee of bisschop tegen jongeren zegt:
‘jij gaat naar de hel omdat je homo bent’ of ‘jij mag
niet ter communie omdat je dit of dat misdaan hebt’,
‘jij deugt niet, je moet je bekeren’, dan vraagt zo’n
jongere op TikTok: “Mag ik er wel zijn?” Dat is niets
anders dan dat Jezus vraagt: “Hou je eigenlijk nog
wel van me?”. Hoe vaak is de reactie van de kerk dan:
“ja, hm… je mag er wel zijn… maar je mag niet dit en
dat…”. Wij zijn Petrus, wij houden niet genoeg van
de jongeren! We doen maar zoals we altijd hebben
gedaan. Maar waar is het vuur, de liefde, het respect,
de nabijheid? Zijn wij er echt voor mensen die het
gevoel hebben dat ze er niet meer bij horen? Die
naar ons als kerkgemeenschap kijken en denken: die
club heeft me zo’n pijn gedaan, daar wil ik niets meer
me te maken hebben.

komen, wilt u dit dan laten weten aan Joost
IJsselmuiden: joostijss@gmail.com of 0630.784 209

Verbouwing parochiezaal MVR kerk
Bennekom weer vertraagd
Vrijwilligerswerk
Vanaf begin maart is door een groep vrijwilligers heel
erg hard gewerkt. De parochiezaal is ontruimd en
volledig gestript. De oude keuken met bar en
verlaagd plafond en het toilet zijn helemaal gesloopt
en afgevoerd. Daarbij zijn ook de nodige gas-, water, elektraleidingen en verwarmingsbuizen verwijderd,
vervangen of omgelegd. Vervolgens is de houten
vloer met vloerbalken en al eruit gehaald en zijn de
drie tuindeuren met de hardstenen onderdorpels
verwijderd. Nadat het dak was gestempeld zijn ook
de lateien en de twee gemetselde penanten
gesloopt. Waarna al het puin, sloophout en ander
bouwafval is opgeladen en afgevoerd en is er een
tijdelijk toegangspad vanaf het fietspad gerealiseerd
om bij de bouwplaats te kunnen komen. Daarna is
door ‘Roelofs Technisch Maatwerk’ de zware,
achtmeter lange stalen balk op de vooraf
gefabriceerde stalen pilaren geplaatste onder de
dakconstructie waarna de stempels weer
weggehaald konden worden en het geheel zijn
stabiliteit heeft teruggekregen. Dit alles was met
Pasen afgerond zodat de aannemer dinsdag na
Pasen direct zou kunnen beginnen volgens afspraak.
Echter dat liep helaas anders dan verwacht en had
de aannemer even geen tijd……

Hoe moeten we daarmee omgaan? Kijk naar wat
Jezus doet, zegt Roderick. Jezus stapt op mensen af
en vraagt: “Kun jij me helpen, kun jij iets voor Mij
betekenen?” Is dat niet de weg die wij als kerk
moeten gaan? Naar de mensen, naar jongeren
toegaan en vragen: “Wat kun jij voor mij betekenen?
Jouw verhaal is waardevol, jij bent waardevol, ik wil
met jou verder! Op jou wil ik bouwen!” Als jonge
mensen dit horen, zullen ze uiteindelijk weer terug
komen; Roderick weet het zeker!
Rita van Doesum-Karsten

Lezing over Titus Brandsma door Peter
Nissen
Op maandagavond 23 mei komt briljante spreker
Peter Nissen, vijfvoudig hoogleraar, in Wageningen
vertellen over Titus Brandsma. U bent van harte
welkom. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee, om
20.00 uur begint de lezing in de Johannes de
Doperkerk, Bergstraat 17, 6701AB Wageningen.

Aannemer
Mede door de coronapandemie, staat bouwbedrijf
Schot, dat de verbouwing van de parochiezaal gaat
uitvoeren, evenals vele andere bedrijven momenteel
onder grote druk. Er is inmiddels veel overleg
geweest tussen de opdrachtgever, de architect en de
aannemer. Uit de gevoerde telefoongesprekken is
gebleken dat de werkdruk extreem hoog is. Men
heeft op meerdere plaatsen in Nederland (Ruurlo,
Groningen) projecten lopen van Plus die bij Schot
kennelijk voorrang krijgen op particuliere bouw.
Daarnaast zijn door de oorlog in Oekraïne niet alleen
de brandstofprijzen sterk gestegen maar ook die van
de bouwmaterialen en de transportkosten daarvan.
En tot slot heeft de aannemer te maken met langere
leveringstijden van de materialen. Allemaal heel
vervelend voor alle partijen, maar hopelijk kan de
wederopbouw van de parochiezaal binnenkort toch
van start gaan.
Gerard Bolscher, Locatieraad & bouwcie.
P.S.: Zie op de volgende pagina een uitsnede van de
bouwtekening: links bestaand en rechts de
uitbreiding

Peter Nissen is hoogleraar Cultuurgeschiedenis van
de religiositeit aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Hij is regelmatig te zien op televisie als
commentator op zaken die met de Katholieke Kerk
te maken hebben. Hij is de eerste spreker in het Titus
Leerhuis Wageningen.
De tweede spreker in het Leerhuis is (prof.) Erik
Borgman. Hij komt op maandagavond 27 juni
vertellen over paus Franciscus. Het opiniemagazine
Vrij Nederland selecteerde hem als een van de meest
scherpzinnige denkers van Nederland. Lezers van
dagblad Trouw verkozen hem tot een van drie meest
inspirerende theologen.
Het is voor de organisatie van belang om te weten
hoeveel mensen er komen. Als u van plan bent om te
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Zie hieronder een uitsnede van de bouwtekening: links bestaand en rechts de uitbreiding
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Op woensdag 13 april was er voor onze leden een
lunch georganiseerd bij de Panorama hoeve. Het was
nog best mooi weer en daardoor konden wij heerlijk
koffie drinken buiten op het terras. De pannenkoeken hebben wij binnen gegeten in de kleine zaal.
Het was heel gezellig.

Katholiek Vrouwengilde
Beste Dames,
Op 2 april heeft de jaarlijkse inzameling van “Mensen
in Nood” plaatsgevonden. Er zijn 65 zakken met
kleding ingeleverd, in het totaal 315 Kg. Iedereen
bedankt namens Beppie Govers en Mieke de Heij.

En wat kunt u nog meer verwachten? Maandag 9 mei
komt de theatergroep Apenstaartje bij ons langs. Het
belooft een vrolijke avond te worden met sketches,
poppenspel en accordeonmuziek.
En verder is het bestuur alweer druk bezig met van
alles te organiseren voor het volgende seizoen. Daar
hoort u binnenkort meer van.
Namens het bestuur
Inge Wijngaard

Helaas kon de lezing over Byzantijnse kerken op
4 april niet doorgaan. Maar wij hebben goed nieuws:
de lezing hebben we doorgeschoven naar het
volgende seizoen. Dus die houdt u nog van ons
tegoed.

_________ W ERKGROEPEN

AAN HET WOORD

_____________

afleggen naar onze leden, die het in een vereniging
immers voor het zeggen hebben. Wegens corona is
het er al even niet van gekomen, maar in september
willen we er weer een houden, ook om nieuwe
bestuursleden te kunnen benoemen. Af en toe
hebben we informeel overleg met de locatieraad. De
locatieraad gaat over beleid in de geloofsgemeenschap, de vereniging is er voor het mede
faciliteren ervan. Hoe zit dat?

Vereniging MVR
Wat is nu toch de Vereniging MVR? De Vereniging
MVR is opgericht in 2013 met als doel een bijdrage
te leveren aan de instandhouding en de bloei van de
lokale
katholieke
geloofsgemeenschap
in
Bennekom. Meer dan honderd actieve parochianen
zijn al lid geworden, het lidmaatschap is gratis. We
ontvangen donaties van leden en niet-leden.
Er is een bestuur, op dit moment bestaande uit
voorzitter Ceciel Bruin, secretaris Laurens
Beerepoot, penningmeester Jos Jansen en enkele
veelbelovende nieuwelingen, die een snuffelstage
doen. We hebben het normaalgesproken niet erg
druk, we vergaderen als bestuur meestal maar een
paar keer per jaar. Onderwerpen variëren van
verzoeken om financiële ondersteuning tot welke
ontwikkelingen er gaande zijn in de RK-kerk die
relevant zijn voor het goed kunnen voortbestaan van
onze locatie. Daar vloeien mooie discussies uit voort,
naast dat het best gezellig is. Eens per jaar is er een
ledenvergadering, waarin we verantwoording

Toen de Bennekomse parochie in 2010 fuseerde met
omliggende parochies tot de fusieparochie Zalige
Titus Brandsma, werd de zelfstandige rechtspersoon
van onze lokale parochie opgeheven. Dat bleek later
bepaalde nadelen te hebben. Onze geloofsgemeenschap kon niet meer zelf beschikken over eigen
bankrekeningen en ook zelf geen contracten meer
afsluiten met leveranciers en personen. Dat kan
alleen de fusieparochie. Dat is geen probleem,
zolang je mee kunt praten, het eens wordt en alles
goed gaat.
Maar toen kwam in 2011 het bisdombeleid van
Eucharistische centra en steeds meer kerksluitingen.
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In de beleidsplannen van de Titus Brandsma
parochie vanaf toen is de toekomst van de kerk in
Bennekom steeds erg onzeker, omdat we op
fietsafstand van het Eucharistisch centrum in
Wageningen zitten. Daarom kregen we ook niet
zomaar toestemming om te investeren in onze
toekomst, zoals bij de verbouw van de parochiezaal.
Zorgen om de toekomst waren aanleiding voor een
vijftal parochianen om in 2013 de Vereniging MVR op
te richten. Een zelfstandige rechtspersoon, met
eigen statuten, die eigen bankrekeningen kan
hebben en die zelf contracten kan afsluiten met
bijvoorbeeld opdrachtnemers en leveranciers. En
die, in een zwart scenario, als onze kerk van
hogerhand gesloten zou worden, kan bijspringen
door bijv. een ruimte tot samenkomst te huren.
Gelukkig is dat nu niet aan de orde.

behouden voor bijvoorbeeld informatie van het
Vrouwengilde, in memoria, aankondiging en
toelichting van allerlei activiteiten, interviews,
aandacht voor mensen en werkgroepen. Nu betaalt
de vereniging het papier voor het NieuwSBlad, kocht
de nieuwe kopieermachine en sloot daarvoor het
onderhoudscontract. De kosten worden gedekt door
de advertenties, die ons aller Anton Baks
tegenwoordig met groot succes ten behoeve van de
vereniging verkoopt.
In coronatijd werden de zondagsvieringen vaak
online thuis gevolgd. Maar daar was beter internet
en wifi voor nodig. In Wageningen is in een mooie
installatie geïnvesteerd, maar dat kon niet voor
Bennekom, vanuit het budget van de parochie. De
vereniging heeft toen wat bescheiden uitgaven
vergoed.

Deze zelfstandige status is al regelmatig goed van pas
gekomen. Een paar voorbeelden:
Toen er een nieuw korenbeleid kwam met alleen nog
centrale Titusbrede koren, werden de betalingen
gestopt aan dirigenten en organisten van de lokale
koren. In overleg met locatieraad en gemengd koor
heeft de Vereniging MVR toen met een van de
dirigenten een overeenkomst van opdracht
afgesloten. Zodoende kon het koor blijven bestaan,
als een van de vitale en belangrijke groepen binnen
onze geloofsgemeenschap.

Belangrijke bijdragen voor de verbouwing van de
parochiezaal zijn er gekomen door de nodige acties
vooral op initiatief van Janneke Postma. De
opbrengsten van de acties zijn bij de vereniging
ondergebracht op een spaarrekening. Samen met
een geoormerkt legaat aan de parochie, een bijdrage
uit het eigen vermogen van de vereniging en een
bijdrage van de parochie is hiermee de financiering
geregeld. Dank voor uw donaties die dit mogelijk
maakten.
De Vereniging MVR, dat zijn we dus gewoon zelf. Als
iedereen lid is, vertegenwoordigt deze rechtspersoon echt de geloofsgemeenschap. Was u nog
geen lid? Kijk eens rond op www.verenigingmvr.nl en
geef u op als lid bij secr.verenigingmvr@gmail.com.
Laurens Beerepoot

De komst van het centrale parochieblad ‘TitusBreed’
had als gevolg dat de lokale parochiebladen moesten
stoppen. Er werd niet meer voor het papier of de
printer betaald. Wel mogen we als locatie 2 pagina’s
vullen in TitusBreed. De lokale geloofsgemeenschap
wilde graag het eigen blad met meer ruimte
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_____________________ MVR

ESTAFETTE

____________

Maar toen leerde ik Klaas kennen op het
Streeklyceum, toen ik daar op de administratie
werkte, en kreeg ik de geest. Mavo, Havo en VWO
achter en door elkaar heen gedaan. Geen exacte
vakken want daar ben ik geen held in, maar o.a. talen
en geschiedenis. Toen ik stopte met werken bij het
Streeklyceum na mijn trouwen, heb ik nog wel
gewerkt voor collega’s, scripties typen en een
bibliotheek opzetten voor twee neerlandici, dat was
leuk: uit een enorme chaos aan boeken, tijdschriften
en artikelen een goed gestructureerd geheel maken.
Toen onze jongste dochter 1,5 jaar was kwam het
eerste oppaskindje bij ons. Nu, 31 jaar later, doe ik
dit werk nog steeds met veel plezier. Inmiddels nog
4 dagen per week, maar aan het eind van dit jaar nog
maar 3 dagen per week. Het leuke is dat ik ook op
mijn eigen kleinkinderen pas. Bij dit werk hoort ook
een opleiding en bijscholing.

MVR Estafette: Janneke Postma-Bosch
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.

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap
MVR en waarom? Om je betrokken te voelen moet
je ook actief zijn. Toen de kinderen naar de
Alexanderschool gingen, gingen wij ook naar de
gezinsvieringen. Peter, onze oudste, speelde klarinet
in het combo en al onze kinderen hebben gezongen
in het koortje en/of gemusiceerd. Als kind van een
hervormde moeder en katholieke vader heb ik mij
altijd aangetrokken gevoeld tot de katholieke kerk,
maar daar viel thuis niet over te praten. Mijn moeder
was fel anti en mijn vader afgedwaald door de
veranderingen/moderniseringen in de kerk. Ik heb
mijn best gedaan om een goede hervormde te
worden maar dat werd helemaal niets. Uiteindelijk in
2000 overgestapt met het hele gezin naar de
katholieke kerk! Nog nooit spijt van gehad! Ik voel
mij betrokken bij deze kerk. De warmte van de
mensen en de geur van wierook die blijft hangen in
de ruimte, de rituelen van de Heilige Mis, kortom de
hele Santekraam maakt mij gelukkig. Alle ellende die
er nu op tafel komt, wat er allemaal fout is gegaan
binnen de kerk, dat is mensenwerk, daar kun je het
RK geloof niet op aanspreken. In de beginjaren 2000
heb ik de 2 jarige Dominicaanse toerustingscursus
gevolgd, geleid door onder andere Truus Appelman,
en later ben ik ook nog naar de 2 jarige cursus
geweest van de Pastorale School in Arnhem. Beide
cursussen waren verrijkend op hun eigen manier.

Naam: Janneke Postma-Bosch
Leeftijd: 68 jaar
Geboren te: Ik ben geboren in Utrecht, later naar Ede
verhuisd, daarvandaan naar Australië , en weer terug
naar Ede. Sinds 1980 woon ik in Bennekom en dat is
echt mijn dorp. Klaas en ik zijn al 41,5 jaar met elkaar
getrouwd. Ik ben zelf enig kind en heb mijn eigen
familie op de wereld gezet: 5 kinderen, 3 jongens en
2 meisjes, en inmiddels ook hele fijne schoonkinderen en ik ben de trotse oma van 7 kleinkinderen.
Hobby’s: Ik zing heel graag, in twee koren, Gemengd
koor MVR en Feniks. Dankzij Rineke Hoens, onze
dirigente ben ik naar de koorschool gegaan en later
ook nog naar de dirigentenopleiding van het NSGV.
Met zanglessen begonnen in 2010 bij een eindexamenstudente conservatorium, nog altijd mijn
beste zangdocente. Later veel duetten met Marijke
Harmsen gezongen, iedere woensdagmiddag; ook
van Marijke heb ik heel veel geleerd.
Opleiding:
Door de emigratie naar Australië kwam mijn scholing
aardig in de knel; toen wij terugkwamen had ik geen
zin om opnieuw te beginnen en ben gaan werken.

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en
waarom? De katholieke kerk is een wereldkerk. In
het buitenland is de kerk altijd open, kun je zo naar
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binnen lopen, kaarsje opsteken, bidden, alhoewel ik
altijd het idee heb dat God wel weet wat mij bezig
houdt, even door de kerk lopen, de geur van
wierook, vooral in de kerken in Italië sterk aanwezig,
inademen, ik denk altijd aan de tekst: “waar nog de
wolk gebeden hangt”. Ik vind het ook erg dat men er
in Nederland steeds meer naar neigt om de rituelen
af te zwakken en zo halve protestanten te worden.
Vaak met goede bedoelingen, dat er dan misschien
wel meer katholieken terug in de kerk komen. Maar
ik vrees dat die dan de kerk niet meer herkennen en
opnieuw wegblijven. Als zij een hekel aan de rituelen
hadden, waren ze wel protestant geworden. Ik ben
ervan overtuigd dat de kerk trouw moet blijven aan
zichzelf: dit is de katholieke kerk en daar staan wij
voor. Zoals andere geloofsovertuigingen ook voor
hun eigen overtuiging staan. Ik vind het ook jammer
dat we steeds weer nieuwe bijbel vertalingen
krijgen. De Bijbel is een oud boek met prachtig
taalgebruik! Iedereen weet toch wat een kribbe is?
Vreselijk dat het nu een voederbak is geworden!

Kleinkoor, de naam zegt het al, het is klein, maar wie
weet groeit het nog.
Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist
binnen MVR? Ik heb hier lang over nagedacht.
Misschien mis ik binnen de MVR wel de
durf/moed(?) om gewoon RK te blijven qua
uitstraling. Wij hebben geen misdienaars of
acolieten meer, want dat is niet meer van deze
tijd………. Misdienaars snap ik, er zijn denk ik te
weinig kerkelijk actieve ouders met kinderen;
acolieten zou best kunnen, volwassenen genoeg!
Durven nauwelijks de altaarschellen te gebruiken
tijdens de mis, een mager belletje klinkt. Als er te
heftig gepoetst wordt op het tafelzilver door de
priester levert dat kritiek op. Jammer, want de
priester voert het ritueel uit zoals het moet! Wat zou
ik nog willen doen? Ik wacht op wat er op mijn pad
komt, of niet. Voorlopig is het prima zo!
Mooie MVR herinnering: Ons 25 jarig huwelijksfeest
met viering in de kerk geleid door Ben Piepers. En
één van de Romereizen, parochianen en leden van
de Gereformeerde Kerk van Bennekom, een hele
grote groep, maar de groep was super hecht en had
zoveel plezier met elkaar, dat een echtpaar in het
restaurant waar we meestal gingen eten zei:
“Kunnen wij volgend jaar met jullie mee! Jullie
hebben zo ’n plezier met elkaar”.

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap
en waarom? Ik zing bij twee koren, zit in de
liturgiecommissies, ben als cantor actief, na het
volgen van twee cursussen, al actief sinds 2004. In
het begin vooral in Arnhem en toen er steeds meer
kerken in Arnhem gesloten werden, en het cantor
zijn daar ten einde liep, werd ik gevraagd als cantor
voor de internationale vieringen in Wageningen
samen met Klaas achter het orgel. We hebben samen
de RK vieringen heel lang verzorgd in Oranje
Nassau ’s Oord. Ik heb gepoetst in de kerkzaaltjes en
na de verbouwing ga ik dat weer doen. Koffie gezet
op zondagmorgen. Mijn grote passie is geld
inbrengen voor de verbouwing van de parochiezaal.
Daar ben ik in 2010 mee begonnen, tweedehands
kleding verkopen, stroopwafels, stukjes steen van de
rots op het priesterkoor, benefietconcert georganiseerd, enz.. Ik ben heel blij dat de verbouwing
eindelijk gerealiseerd wordt. Een paar jaar geleden is
de kookgroep “Het Heilig Boontje” opgericht. Ik kook
graag dus heb ik mij onmiddellijk aangemeld als kok.
Sinds kort mag ik mij dirigent noemen van het MVR

Verder actief met: Zorgen voor mijn gezin! Ik ben
een blij mens als ze allemaal aan tafel zitten en
genieten van het eten dat ik op tafel zet. Bij voorkeur
Italiaans en altijd veel te veel, zoals Xander zegt:
“Mama denkt altijd aan ’als je aan tafel gaat laat dan
een plekje open want je weet niet wie onverwacht
binnen komt lopen‘ (liedje kinderkoor).” Als zij
genieten, doe ik dat ook! Ik ben gewoon een
Martha…….
Ik geef het estafette stokje door aan Gea Kleipool.
Gea heeft ook al heel wat binnen de parochie
gedaan. En ik heb hele goede herinneringen aan de
vakanties die wij met z’n vieren hebben
doorgebracht!
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_________________ B OEKBESPREKING ____________________
daarbij de dominicaan Edward Schillebeeckx aan met
het citaat: ”niet de mensen verlaten de kerk, maar
de kerken zijn niet meer te vinden waar het reële
leven van mensen zich afspeelt” .
Of toch
Inmiddels denk ik, onder meer kijkend naar
successen via moderne media als TV, radio, internet
en ook bewegingen binnen onze eigen geloofsgemeenschap, dat kerken alles op alles zetten om op
nieuwe manieren mensen te bereiken. Daarbij zullen
onvermijdelijk bepaalde vaste ankerpunten plaats
moeten maken voor nieuwe. Ik denk dat het de kunst
is om als kerk de in onze tijd levende mensen ruimte
te geven om – in woorden van Hendrikse – “op hun
individuele manier met de traditie om te gaan.”
Daarop aansluitend zou de kerk hen bij die
individuele zoektocht kunnen of zelfs moeten
helpen, zo onderstreept Hendrikse. De kunst is dan
om een taal te bezigen die mensen in deze tijd
kunnen verstaan.
Pinksteren
Met Pinksteren wordt in de Bijbel verteld over
leerlingen die in allerlei talen vertellen over de
boodschap van Christus. Veel mensen kunnen
daarop hun boodschap verstaan. Hoe mooi zou het
zijn als wij in het verlengde hiervan verder kunnen.
Dat priesters, bisschoppen en al die andere mensen
die actief zijn binnen onze kerk(-en) de juiste
woorden kunnen vinden; woorden waarmee ze
mensen weten te raken. Daarbij is het, denk ik, van
belang om vastgeroeste dogma's los te laten, zonder
daarbij de waarde van onze herkomst, van onze kerk
te vergeten. Het zou toch jammer zijn als we al onze
rijkdom, aan bijvoorbeeld rituelen, zouden weggooien. Volgens mij gooien we dan met het
badwater ook het kind weg.
Arno de Bruin
P.S. Moet, nu ik deze recensie afrond, denken aan
cabaretier Herman Finkers. Zag laatst een filmpje
van hem. Daarin zegt hij zoiets als: “Als ik een liedje
verzin, dan bestaat het liedje toch ook. Zo kun je toch
ook met recht van God spreken, ook al is het een
menselijk verzinsel”.

Recensie van het boek ‘Geloven in een
God die niet bestaat’ (geschreven door
Klaas Hendrikse)
Een tijd terug ontving ik van Jos Jansen, collega in de
PR-commissie van onze geloofsgemeenschap,
bovengenoemd boek. Daar de inhoud mijns inziens
heel goed te linken is met Pinksteren treft u
onderstaande recensie aan in deze uitgave van ons
NieuwSBlad.
Ter info
Het boek heeft als ondertitel: Manifest van een
atheïstische dominee. De bekende theoloog Harry
Kuitert schreef het voorwoord. In dat voorwoord
wijst Kuitert op het niet bestaan van God. Hij schrijft:
“Het enige wat je niet moet doen, is van het ervaren
van God een bestaande God maken.” In een eerdere
recensie schreef ik reeds dat je mijns inziens best aan
dat ‘ervaren van God’ (of zoals ik eerder in andere
woorden aangaf het ‘ervaren van liefde of
verbinding’) de term ‘God’ mag koppelen.
Misverstand
In het hoofdstuk ‘Het al dan niet bestaan van God’
vraagt ook Hendrikse zich af of je eigenlijk wel kunt
spreken van het bestaan van een God. Je kunt
volgens de auteur het bestaan van een God niet
bewijzen zoals je de aanwezigheid van een voorwerp
kunt aantonen. Spannende zin is de volgende ‘Door
te doen alsof God bestaat, worden kerkgangers
onnodig het bos in gestuurd, of om de tuin geleid.’
Als reactie op het initiatief van de auteur om het
boek te gaan schrijven reageerden sommige mensen
met de opmerking dat ‘het er niet toe doet of God
wel of niet bestaat’. Verderop schrijft hij dat mensen
zich vervreemd voelen over wat in kerken over God
wordt beweerd.
Toekomst voor de kerk?
In het hoofdstuk ‘Toekomst voor de kerk?’ vraagt
Hendrikse zich af op welke manier de kerk toekomst
heeft. Hij merkt op, het boek is uit 2007, dat het er
somber uitziet. “De kerk denkt nog steeds een
boodschap voor de wereld te hebben, maar heeft
niet in de gaten dat de wereld daar geen boodschap
meer aan heeft. De vraag waarom mensen de kerk
uitlopen, wordt niet op de agenda gezet.” Hij haalt
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______________________ I NTERVIEW ______________________
Vind je het fijn om bij ons voor te gaan?
“Ja, dat is heel prettig. De sfeer is heel open, er is veel
mogelijk; bijvoorbeeld dat jullie recent nog gekozen
hebben voor het gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. In Elst had ik een lectionarium
gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2006,
maar toen er een nieuwe pastoor kwam, heeft hij dat
aan de kant geschoven en ging men terug naar de
Willibrordvertaling.”
Waar vul je je tijd mee, met voorbereiden van
vieringen?
“Ja, en daarnaast schrijf ik twee columns per maand,
een voor de parochie hier en een voor een viertal
zorgcentra. Ook doe ik in Bennekom het Leerhuis. In
Elst en Heteren organiseer ik themamiddagen van
het seniorenpastoraat. Ik behandel dan een bepaald
thema; vier keer per jaar in Heteren en vier keer per
jaar in Elst. Dan zijn er nog de zorginstellingen waar
ik individueel pastoraal werk doe. Door corona was
dat lastig, maar nu is het weer mogelijk. Het
merendeel van mijn tijd gaat dus toch wel op aan
voorbereidingen en pastoraat. Maar ik doe ook vaak
uitvaarten.”
Haal je hier voldoende energie uit?
In 1973 ben ik gaan werken in het onderwijs, tot
2000. Vanaf 2000 doe ik weer pastoraal werk. Met
het pastorale werk voel ik me als een vis in het water,
het onderwijs was soms lastig. Ik was moderator op
school en kon af en toe voorgaan, maar het geven
van de vakken was af en toe best pittig.
Opleiding
John komt uit een gezin van vijf kinderen. Hij is
geboren in Spaubeek, Zuid Limburg. Zijn vader
werkte in de siroopfabriek in Schinnen. Als jongen
vond hij het fijn om misdienaar te zijn, vooral de
sfeer in de kerk sprak hem aan. Het was duidelijk
voor hem dat hij naar het klein seminarie van de
Montfortanen wilde, dat op slechts vier kilometer
afstand in Schimmert was gelegen. Het kleinseminarie was een kostschool. Slechts eenmaal per
maand kreeg hij bezoek van zijn ouders en in de
vakanties mocht hij naar huis. Een fijne tijd was dat
niet. “Op het groot seminarie vond ik het veel
prettiger. Misschien kwam dat omdat ik op het groot
seminarie prettiger studeerde.” Na het kleinseminarie ging John eerst naar het noviciaat ter
voorbereiding op het klooster, en daarna ging hij
naar het groot seminarie van de Montfortanen.
Twee jaar filosofie, en vier jaar theologie. Vanaf het
noviciaat was je frater, en liep je elke dag in een toog.
Na het groot seminarie werd John in 1965 tot
priester gewijd. Hij ging vervolgens theologie en

Interview met John Rademakers

Na wat twijfel over links- of rechtsaf slaan, komen wij
aan bij het huis van John Rademakers in Oosterhout
(Gld). Bouwvakkers zijn bij hem aan het werk om
ramen van dubbel glas te voorzien. Zou John ons wel
kunnen ontvangen, vragen wij ons af? Maar hij
verwelkomt ons kwiek en energiek, ondanks zijn 83
jaar. In de woonkamer staat een hometrainer. Dit is
om “broeder ezel” – zo noemde de H. Franciscus zijn
lijf – in mij wakker te houden, zegt hij later. Zijn
woonkamer kijkt uit op weilanden. In de verte zien
wij nieuwbouw van Nijmegen. Oosterhout is nog
gemeente Over Betuwe, maar hier om heen is het
Nijmegen.
John is blij dat hij ondanks zijn 83 jaar, nog actief
bezig kan zijn. Vooral met pastoraal werk, zijn grote
passie, wat hem veel energie oplevert. Hij gaat al
sinds 2003 bij ons voor en vanaf 2004 doet hij ook
het Leerhuis in Bennekom. Ben Piepers vroeg John
destijds om hem te vervangen en vroeg daarna of hij
mee wilde voorgaan in Wageningen en Bennekom.
John draait nog steeds mee in de groep voorgangers
die door onze parochie ingeroosterd worden. Hij
gaat dus ook voor bij de andere geloofsgemeenschappen in onze parochie. Daarnaast is John als
emeritus werkzaam in de Maria Magdalena parochie
rond Elst, een grote parochie met 15 geloofsgemeenschappen. Vanaf 1990 is John verbonden
met deze parochie en vanaf 2000 heeft hij daar het
seniorenpastoraat opgezet.
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liturgie studeren in Nijmegen. “Ik woonde toen in
een huis van de Montfortanen in Berg en Dal en ging
dan met de brommer elke dag naar de colleges.” Na
Nijmegen ging hij een jaar naar Parijs. “Ik had
gevraagd of ik, wanneer ik me verder specialiseerde,
een jaar naar het buitenland kon. Toen ben ik me
gaan oriënteren: Innsbruck, Rome, Parijs. Rome trok
me niet omdat ik de liturgie daar niet aantrekkelijk
vond. De Montfortanen hadden in Parijs een tehuis
voor studenten, een soort gasthuis. Daar ben ik naar
toe gegaan en ik liep college op l’Institute
Catholique. Dat was een heel interessante tijd. Je
had daar een aantal beroemde persoonlijkheden en
de afstand tot hen was gering. Ik kon daar
gemakkelijk een afspraak maken voor een privaat
college over een bepaald onderwerp dat me boeide.
Omdat er weinig tijd was voor dit soort afspraken,
werden de gesprekken soms gevoerd tijdens het
bereiden en nuttigen van de maaltijd.”

Je hele leven ben je hier mee bezig, heb je nu een
juiste manier van liturgie gevonden om God te
aanbidden?
“Uiteraard heb ik ook maar een beperkte visie, maar
ik vind de structuur van de liturgie prima. De teksten
die uit het Romeinse missaal vertaald zijn naar het
Nederlands staan echter mijns inziens te ver af van
de beleving van mensen. Met andere teksten
probeer ik dichter aan te sluiten bij de beleving van
de mensen. Ik vind het jammer dat de nieuwe
Bijbelvertaling in de Rooms Katholieke kerk niet
gebruikt wordt, omdat deze niet zou passen bij
bepaalde theologische opvattingen. Terwijl aan de
nieuwe vertaling heel veel katholieke vertalers en
exegeten meegewerkt hebben. Soms gebruik ik bij
uitvaarten de Bijbel in gewone Taal, omdat die beter
aansluit bij de mensen die niet meer zo’n band
hebben met de kerk.”
Wanneer was het moment dat je dacht ‘Ik ga het
anders doen’?
“Tijdens de tijd op het grootseminarie was veel in
beweging. De verwachting was dat er vrouwen in het
priesterambt zouden komen en dat het celibaat zou
verdwijnen. Als kloosterling leefde je celibatair.
Maar door de vele contacten die ik had en het werk
dat ik deed, merkte ik steeds meer dat je daarvoor
niet celibatair hoefde te leven. En dat is door de jaren
heen alleen maar versterkt. Voor het pastoraal werk
dat ik deed en nog doe, heb ik nooit het gevoel gehad
dat een celibatair leven een extra bijdrage zou
leveren, in tegendeel zelfs. In ‘75 heb ik dispensatie
aangevraagd en ik ben in ‘78 getrouwd. Ik was graag
in het ambt gebleven, maar ik wilde geen dubbelleven leiden. Anderen maakten een andere keuze;
maar ik vind dat je een vrouw dat niet aan moet
doen, steeds op de achtergrond zijn. Mijn vrouw is
vroeg overleden. Mensen geven me soms terug dat
zij merken dat ik door het verdriet van het verlies
anders in het leven sta en hen beter aanvoel.”
Heb je moeilijke momenten gehad?
”Een moeilijk moment was toen ik dispensatie ging
aanvragen. Daar kwam bij dat de toenmalige relatie
daarna stuk liep. Best een spannende periode. De
periode dat mijn vrouw ziek werd en overleed, was
ook moeilijk. De eerste keer dat ze ziek werd, is ze
geopereerd, zij was toen 42. Het is vijf jaar goed
gegaan, toen kwam de ziekte weer terug en dat werd
haar fataal. Ik bleef met twee kinderen van 7 en 9
jaar achter. Gelukkig konden de kinderen vaak bij de
buren terecht en was de school waar ik werkte
flexibel.”

Na Parijs ging John terug naar Nijmegen. Hij gaf eerst
rondleidingen voor de Heilige Landstichting. Daarna
gaf hij ook lezingen, deed conferenties, en deed veel
oriëntatiereizen. De eerste was een grote reis naar
Turkije, toen naar Griekenland, Israël, Jordanië. “Ik
was toen veel onderweg en dat was best een leuke
tijd. Dit heb ik gedaan tot ‘73. Na een lange reis naar
Mesopotamië, 5 weken, een paar weken thuis en
toen wéér een paar weken op pad, dacht ik: ‘Zo is het
genoeg. Zoveel weken van huis, je leeft vanuit een
koffertje. Al je kennissen, familie, je hebt er
nauwelijks contact mee. Ik ga wat anders doen.’
Toen ben ik me op het onderwijs gaan richten; ik ging
lesgeven op een scholengemeenschap in Bemmel. Ik
zat toen nog steeds in het klooster, maar droeg
gewoon burgerkleding. Ik gaf catechese, wat naderhand werd omgevormd naar levensbeschouwing om
het een bredere kijk te geven. Ik gaf ook
maatschappijleer.“
Liturgie is het vak waar John zich het beste thuis
voelt. Dat was al vanaf zijn jeugd, eerst als
misdienaar, later op de seminaries. De bedoeling
was dat hij docent liturgie zou worden, maar eind
jaren ’60 veranderde er zoveel in de liturgie, dat het
uiteindelijk de Bijbelse oriëntatiereizen en Bijbelcursussen werden voor de Heilige Landstichting. “Ik
heb destijds in Parijs gedacht om een proefschrift te
schrijven over bijbel en de liturgie, maar dat was te
kostbaar.” Het is de combinatie bijbel en liturgie die
hem blijft trekken. Van ’72 tot ’87 was John
hoofdredacteur van “Getuigenis”, een tijdschrift
over bijbel en liturgie dat zes keer per jaar uit kwam.
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Heb je momenten gehad dat je dingen achteraf
anders had willen doen?
“Soms komt die vraag wel eens naar boven: had ik
het anders moeten doen. Maar ik ben nog altijd blij
met de keuzes die ik gemaakt heb. Je maakt de keuze
zoals je op dat moment denkt dat het goed is. Dat ik
de laatste 22 jaar op deze manier pastoraal bezig kan
zijn, geeft me heel veel voldoening.”
Wat betekent de bijbel voor je?
“De bijbel is voor mij een boek met levensverhalen
die duidelijk maken wat God en wat Jezus van
Nazareth voor ons kunnen betekenen. Die verhalen
willen laten zien wie God voor ons wil zijn; dat God
iemand is die mensen nabij is, geen verre God. Psalm
139, “Heer, U kent mij”, is één van mijn lievelingspsalmen, die je ook terugvindt in het lied ‘Ken je mij’
van Trijntje Oosterhuis. Wat mij de laatste jaren
vooral bezighoudt, is het beeld dat God degene is die
ons een hand in de rug houdt. De vraag komt soms:
“Waar is die God eigenlijk?”, zeker in deze tijd. God
kan je aankijken in je medemens; met name in de
medemens die met zijn blik vraagt: ‘Wat kun je voor
mij betekenen?’. Dat is een element dat ik heel
belangrijk vind. Ik probeer dat ook in mijn bijbeluitleg
en in mijn preken ieder keer te onderzoeken: wat
zegt dat verhaal, wat zegt dat van degene die dat
verhaal geschreven heeft en hoe kan dat ook voor
mij van betekenis zijn. Ik probeer dan aan te sluiten
bij de hedendaagse leefwereld. De Bijbelverhalen
gaan over het leven zelf, met zijn mooie kanten, met
zijn verdrietige kanten, met zijn uitdagingen, met zijn
tegenslagen. Daarin kun je het fundament vinden dat
je de ruimte geeft, de grond die je draagt en een
toekomstperspectief. De bijbel spreekt in een
beeldende taal van een werkelijkheid die soms niet
te vatten is.”
Hoe zie jij God?
“God krijgt een gezicht in de persoon van Jezus van
Nazareth. Voor mij is Hij vooral de ruimte en de
grond waarop ik mag staan. Hij is een soort kracht en
vooral de ruimte die creatief is en mij aanzet om oog
te hebben voor de zwakken. ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Met name voor degene die verzwakt is, die aan de
onderkant zit van de maatschappij, die door
tegenslagen getroffen wordt. God mag je zien in zijn
nederigheid; tegenovergesteld aan alles wat machtig
is. Hij is niet alleen de immanente God, een God die
overal aanwezig is, maar ook de transcendente, Hij
overstijgt ons ook. Hij is veel meer dan alleen maar
aanwezig in wat ons omringt.”
Betekent God veel voor je?
“Ik ben er constant mee bezig, juist omdat ik twijfels
heb. God betekent veel voor me, maar met al die
oorlogen en ellende, komt de vraag naar boven ’Ja

maar God, waar ben je?’ Die vraag is een stuk
realiteit, maar dan toch erop vertrouwen dat God je
niet loslaat. Laatst vroeg iemand die stervende was:
’Geloof jij dat er nog iets is na de dood?’ Ik zei: ‘Ik
vertrouw erop, maar ik kan je geen garantie geven.
Ik ga er van uit dat datgene wat in liefde is tussen
mensen, niet zo maar verloren kan gaan. Daar
vertrouw ik op. Mocht het anders zijn, dan heb ik nu
in elk geval een goed gevoel gehad’. Ik heb toch het
gevoel dat ik ergens gedragen wordt.”
Heb je een vast ritme in de dag met gebeden?
“Sinds ik ‘los’ ben van school begin ik elke ochtend
met een half uur meditatie. Ik mediteer met een
Bijbeltekst of een tekst van iemand die mij inspireert,
en ik sluit af met een Onze Vader, een gebed van
vrede en een Weesgegroet en daarna begin ik met
de dag. Die meditatie heb ik nodig als basis voor mijn
pastorale werk en overwegingen. Daarnaast fiets ik
op de hometrainer, ’s ochtend 25 minuten,
’s middags 20 minuten en ’s avonds 10. Soms bid ik
wel eens de rozenkrans tijdens een wandeling.“
Wat betekent de Rooms Katholieke kerk voor je?
“De Rooms Katholieke kerk is op de eerste plaats een
wereldwijde gemeenschap met een grote
pluriformiteit. Wat ik jammer vind, is dat hier in
Nederland teveel de nadruk ligt op allerlei
regelgeving, zonder openheid voor wat bij mensen
leeft. De laatste decennia is de Rooms Katholieke
kerk náást de maatschappij blijven staan, in plaats
van ín de maatschappij. Met name rond ethische
vragen over seksualiteit, abortus en euthanasie en
de plaats van de vrouw in de kerk, kwamen er wel
antwoorden terwijl men onvoldoende had geluisterd
naar wat bij mensen leeft. In de oude kerk had je de
‘sensus communis’, dat wil zeggen dat de kerkleiding, de bisschoppen en priesters, luisterden naar
wat er leeft onder gelovigen en daar rekening mee
hielden. Wat er leefde in de gemeenschap had dan
zijn weerklank in de besluiten van paus en
bisschoppen. Dat wil niet zeggen dat alles kan, (ik
ben ook voor bescherming van het leven), maar je
moet wel luisteren naar wat er leeft bij mensen en
kijken naar wat de ontwikkelingen zijn in de
medische wetenschap. Technische zaken als
bijvoorbeeld
een
gehoorapparaat
worden
geaccepteerd, maar als het gaat om ontwikkelingen
in de medische wetenschap op het gebied van
seksualiteit, abortus en euthanasie houdt men vast
aan traditionele opvattingen. Wat ik prachtig vind is
dat de Rooms Katholieke kerk wereldwijd is. De
liturgie is wel in de volkstaal maar de structuur is
overal hetzelfde, zodat je, waar je ook bent in de
wereld, de dienst kan volgen!”
Hans Wilmink en Rita Karsten
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____________________ V ERENIGING MVR _________________
ook graag overleggen met locatieraad en
pastoraatsgroep over besteding ten bate van de
geloofsgemeenschap en haar zelfredzaamheid in de
toekomst. Als er wel eens financiële belemmeringen
zijn voor cursussen e.d., dan kan dit legaat wellicht
uitkomst bieden. U hoort later meer van ons.
Laurens Beerepoot, secretaris

Nieuws van de Vereniging MVR
Bij de Vereniging MVR is een brief binnengekomen
van de notaris over een legaat van een overleden
parochiaan. We krijgen een geldbedrag wat is
geoormerkt voor besteding aan vorming en
toerusting van leden van de vereniging. Wij studeren
nog op de bepalingen en voorwaarden. We willen

_______________________ R EDACTIE _______________________
Redactie:

Inleveren kopij volgend nummer (Zomer) tot zondag 26 juni; voor TitusBreed tot woensdag
15 juni; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212
Bezorging:
Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com
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_____________ M ARIA V IRGO R EGINA

INFORMATIE ______________

Contactpersoon dopen
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237
Wijkvertegenwoordiging
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237
Caritas
Huub Oude Vrielink, tel. 0318 413 735
Contact Kerk, Milieu en Samenleving
Vacature
Contact Raad van Kerken
Hans Westendorp, tel. 0318 418 465
Agenda torenzaal en parochiezaal
Ton Gommers-Smits, tel. 0318 414 374,
tgommers@xs4all.nl
Reservering van de kerk
Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975,
gebouwen@rkkerkbennekom.nl
Koren
− Gemengd Koor: Piet Boers, tel. 0318 847 568
− ARSIS: Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670
− Kinderkoor: Matty Huls, matty@living-voice.nl
− 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

Parochie Titus Brandsma
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie.
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl.
Maria Virgo Regina kerk
adres:
Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom
internet: www.rkkerkbennekom.nl
e-mail:
secretariaat@rkkerkbennekom.nl
Locatieraad
− Peter Wijngaard (voorzitter), tel.
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl
− Theo Jetten (secretaris), tel. 0318 784 287,
locatieraad@rkkerkbennekom.nl
− Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en
financiën), tel. 0619 891 975,
gebouwen@rkkerkbennekom.nl
− Marianne Thie (liturgie), tel. 0318 414 558,
majthie-koomen@hotmail.com
Pastoraatsgroep
− Gilles Ampt (voorzitter), tel. 0317 412 288,
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
− Hermine Wilmink (diaconie), hermine@planet.nl
− Pieter Boers, tel. 0318 847 568,
pietboers@upcmail.nl
− José van der Meulen, tel. 0318 430 455
− Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318
418 025, ritakarsten@chello.nl
Commissie van financiën en beheer
− Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975,
gebouwen@rkkerkbennekom.nl
Technische Dienst
Herman van de Akker, tel. 0318 415 137
Ledenadministratie
Klaas van der Meulen, tel. 0318 430 455
p.a. Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom,
ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl
Parochiewacht
ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Torenzaal, tel. 0318 414
896; daarbuiten informatie via antwoordapparaat.
Kostercontactpersoon
John Veraa, Hofrustlaan 74, 6721TB Bennekom, tel.
0630 443 497, koster@rkkerkbennekom.nl
Contactpersoon uitvaart en begrafenis
Marian Bolscher, tel. 0651 651 736
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Ik heb een vraag …

Hebt u hulp nodig? Of hebt u een vraag of verzoek?
Dan kunt u dat via dit formulier duidelijk maken.
Wij, de MVR geloofsgemeenschap Bennekom, willen er graag voor u
zijn!
U kunt hieronder aangeven waarover uw vraag gaat. Wilt u tevens uw naam en
contactgegevens invullen? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Natuurlijk wordt uw vraag vertrouwelijk behandeld.
Ik heb een vraag over :






vervoer naar de kerk
hulp bij nood (persoonlijk of iemand anders) door Caritas
uitreiken van de communie thuis
bezoek of gesprek bij mij thuis
iets anders, namelijk . ………………………………………………………………………

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

Hoe kunt u uw vraag inleveren?
• in de Caritas-brievenbus (in de hal naar de Torenzaal). Dit kan als de
parochiewacht aanwezig is (op weekdagen van 10:30 – 11:30 uur) en op
zondagen rondom de vieringen;
• per post sturen naar de Pastoraatsgroep, (Heelsumseweg 1, 6721GP
Bennekom) of digitaal (e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl);
• deze kaart digitaal invullen op de website van onze kerk:
https://www.rkkerkbennekom.nl/
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_______________________________________ onze Adverteerders ________________________________________
De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders.
In de digitale uitgave van ons NieuwSBlad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan
aanklikbare links naar hun website.
Hieronder de sites van de adverteerders:
Jillis Baggerman makelaardij

Bril 2000

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

Kasteel Hoekelum

Schildersbedrijf van Reemst

Woonstudio Bennekom

De Ruiter Uitvaartzorg

Garage Bennekom autobedrijf

Bloembinderij Lindhout

haroboomwerk - bennekom

Sa Lolla Ristorante - Wageningen

Mitra Bennekom

Monuta Hofrust

De Goudreinet - Bennekom

lunchroom "de Beken" Renkum
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