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NIEUW  BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
66ste jaargang juli 2022 

 
 
 

 ___________ KUNST EN SPIRITUALITEIT DICHTBIJ HUIS  ___________  

s 

In de Oude Kerk wordt tot 30 juli ‘De Chassidische Vertellingen’ van H.N. Werkman geëxposeerd. Hendrik 
Werkman was drukker, maar in de jaren twintig werd het stil in de drukkerij en ging hij experimenteren met 
inkt en alle materialen die hij voor handen had in zijn werkplaats. Gaandeweg bleek hij niet alleen creatief 
met letters, maar vernieuwend kunstenaar. In het begin van de oorlog werd hij door ‘De Blauwe Schuit’ 
gevraagd als drukker mee te werken aan uitgaven van gedichten en kalenders tegen de bezetter en ter 
bemoediging van verzetsmensen. Zo kwam hij in contact met dominee Henkels, die hem het boekje met 
Chassidische Vertellingen gaf. Dat zijn verhalen uit de 17e en 18e eeuw, verteld onder eenvoudige joodse 
mensen in Oost Europa, die het zwaar te verduren hadden. Uit die verhalen putten zij moed en hielden de 
hoop levend, dat God ook hen nabij was en in alle zorgen en verdrukking iets van licht en bemoediging bracht. 
De geestelijke leiders van het chassidisme gaan uit van een eenvoudige en waardevolle spiritualiteit: 1. geloof 
dat jij een goddelijke vonk in je draagt, waardoor je je blijft verwonderen, je laat ontroeren, blijft vasthouden 
aan je verlangen – zelfs in de vreselijkste omstandigheden; 2. zoek in de praktijk van alle dag hoe je elkaar 
ten dienste kunt staan, om het leven te verlichten en de zwaarte draaglijker te maken; 3. stem je hart en 
geest af op wat van waarde is en laat je niet afleiden door allerhande beslommeringen en bijzaken; 4. wees 
deemoedig, dat wil zeggen maak je niet groter of kleiner dan je bent, maar ken jezelf en leef liefdevol met 
anderen zonder een belerend vingertje, maar open, kritisch en loyaal. 

Deze chassidische spiritualiteit zet mensen in hun kracht door verhalen te vertellen. Hendrik Werkman heeft 
zich laten inspireren door die verhalen en twintig vertellingen krachtig verbeeld in zijn kunst. “De sabbat der 
eenvoudigen” (afbeelding z.o.z.) is er één van: het geld is op, hoe kan de sabbat nog gevierd worden? Terwijl 
de oude jood naar de synagoog gaat, herinnert zijn vrouw zich haar bruidsjapon met kostbare knopen. Ze 
gaat deze bij de goudsmid te gelde maken en bereidt het sabbatmaal. Wanneer de man thuiskomt, is hij 
verbaasd en verbijsterd; zij steekt de kaarsen aan en hij opent de tafel met gebed. Onder het eten vertelt zijn 
vrouw over de bruidsjapon en staat op en leidt haar man langzaam dansend rond de sabbatstafel. De 
vertelling brengt licht door de praktische handelwijze van de vrouw, en door het kleine met elkaar te vieren 
en glans te geven aan het soms schrale leven….  

Ik denk aan mensen in Oekraïne, die lijden onder geweld en dreiging, maar toch een enorme hoop en 
vertrouwen  uitstralen…. Ik denk aan mensen die met weinig rond moeten komen in onze wereld, maar toch 
de moed erin houden en van weinig iets goed weten te maken…. Ik denk aan mensen die hun vakantie thuis 
vorm geven, dat zij momenten vinden om te zingen, te dansen, te lachen…  

Dichtbij huis is meer goeds te vinden dan je vaak denkt. Ik wens jou van harte toe, dat je de goddelijke vonk 
ervaart in jezelf en dat je in omzien naar elkaar levensgeluk vindt – soms tegen de verdrukking in. 

Ben Piepers 
 
PS: De expositie Chassidische Vertellingen van H.N.Werkman in de Oude Kerk in Bennekom is tot 30 juli te 
bezoeken op vrijdag en zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur. 
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H.N. Werkman, Chassidische Vertellingen II-8, De sabbat der eenvoudigen; 

1941, Sjabloon, rol, rolkant, stempel op papier, Stedelijk Museum, Amsterdam 
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sep 13 start leerhuis bennekom 
 19 -26 sep parochiebedevaart naar Lourdes 

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 10 juli t/m 11 
september in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  

Advies: blijf thuis bij klachten en probeer 1,5 meter 
afstand te blijven houden in de kerk, zodat iedereen 
zich veilig voelt 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 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: s-Heeren LOO, De Hartenberg 

NL84 FVLB 0226 4170 69 

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 17 juli, 16de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: Antoinette van Schaik 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: AZC'S Stichting De Vrolijkheid 

NL47 TRIO 0338 7281 39 

Zondag 24 juli, 17de zondag door het jaar  
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kleinkoor 

MVR 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Veluwse Wens ambulance 

NL 05 RABO 0184 5764 15 

Zondag 31 juli, Titusviering in Ede! 
(geen viering in onze kerk) 

10.30 uur: Eucharistieviering 
voorganger: Erik Rozeman 

Zondag 7 augustus, 19de zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Vrienden van Mikondo 

(scholen in Congo) 

NL37 INGB 0009 3940 95 

Zondag 14 augustus, 20ste zondag door het jaar  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Kleinkoor MVR 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas Bennekom 

NL68 RABO 0157 6511 85 

Zondag 21 augustus, 21ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Leger des heils 

NL72 RABO 0707 0701 71 

Zondag 28 augustus, 22ste zondag door het jaar  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Johanneskoor 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MIVA: Missie Verkeersmiddelen Actie 

NL42 INGB 0000 0029 50 

zondag 4 september, 23ste zondag door het jaar  
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

koor 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vluchtelingenwerk Nederland 

NL57 INGB 0000 0009 34 

Zondag 11 september, 24ste zondag door het jaar  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas NL68 RABO 0157 6511 85 

De eerste collecte is altijd voor onze geloofs-
gemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage 
hiervoor ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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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. 
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: 

9 juli 

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

Rijdienst 
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen die 
andere parochianen van en naar de viering in onze 
kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We zouden 
graag het aantal beschikbare rijders vergroten. Wilt 
u ook wel eens iemand meenemen naar de kerk, 
neem dan contact op met de coördinator van de 
rijdienst, de heer Ad Meijs email: 
rijdienst@rkkerkbennekom.nl. Zit u zelf om vervoer 
verlegen, dan kunt u via hetzelfde emailadres met de 
rijdienst contact opnemen of bellen met Ad Meijs, 
0318 418 273. Er zal dan geprobeerd worden om een 
rijder te zoeken. 

Voorbede op Pinksterzondag 5 juni 
2022 in Bennekom Pastor John 
Rademakers 

Bij elke bede wordt een kaars van de zevenarmige 
kandelaar aangestoken 

 

V Willen wij bidden om de zeven gaven van de 
heilige Geest, zeven vlammen, zevenmaal vuur. 

L  De eerste vlam is de vlam van de liefde, die het 
eerste en belangrijkste is, want God is liefde en 
liefde is God. 
Stort uw geest van liefde uit over ons allen, over 
jong en oud, over man en vrouw, over hoog en 
laag.  

A Acclamatie: Gij die met mensen zijt begaan hoor 
ons bidden aan 

L De tweede vlam is de vlam van het leven, het 
leven hier, het leven hierna, leven voor elkaar. 
Stort uw geest uit in het hart van de mensen in 
de mond van de mensen in de ogen van de 
mensen in de handen van de mensen. 

A Acclamatie: 

L De derde vlam is de vlam van het licht, het licht 
van de wereld, het ware licht het licht in de 
nacht, dat allen verlicht. 
Zend uw Geest uit over hen die opvoeden 
over allen die voorgaan over allen die leiding 
geven over allen die besturen. 

A Acclamatie: 

L De vierde vlam is de vlam van de hoop, de vlam 
van de verwachting, de vlam die de vertwijfeling 
verdrijft. 
Stort uw geest uit over de zieken, over hen die 
lijden onder oorlogsgeweld in de Oekraïne en 
andere landen over hen  die vervolgd worden 
over allen die twijfelen over allen die eenzaam 
zijn.  

A Acclamatie: 

L De vijfde vlam is de vlam van het geloof, die 
verder ziet dan de dood. 
Zend uw Adem uit over allen die aan de 
toekomst bouwen over hen die het goede 
behoeden over hen die het leven beschermen 
over allen die schoonheid scheppen. 

A Acclamatie: 

L De zesde vlam is de vlam van het woord, dat 
samenbrengt en troost geeft, dat spreken doet 
en luisteren. 
Zend uw Geest uit over de huizen van mensen 
over de steden van de mensen over de wereld 
van de mensen, over alle mensen van goede wil. 

A Acclamatie: 

L De zevende vlam is de vlam van de geest van de 
liefde en het leven van het geloof en de hoop 
die alles in allen wil zijn. 
Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw 
liefde. 

A Acclamatie: 

V Zo bidden wij U, Eeuwige God, dat uw Heilige 
Geest in ons werkzaam mag zijn; zegen dit 
samenzijn en doe het vruchtbaar zijn tot een 
nieuw begin van leven voor heel uw kerk, tot 
welzijn van al uw mensen door Christus Jezus, 
onze Heer. Amen. 

Mededelingen 
Verhuisd 
- Fam. van den Akker, van Commandeursweg 103, 

6721ZL Bennekom, naar Kierkamperweg 14A, 
6721TE Bennekom. Hun telefoonnummer wordt 
0318 220 720. 

Nieuw dit najaar: Kinderkerk en 
dreumesviering 
Komend najaar, hopelijk nog in september, willen we 
(weer) van start gaan met het organiseren van 
activiteiten voor gezinnen met kinderen van 0 – 12 
jaar. 
Weten jullie nog hoe leuk het was, de Kinderkerk? 
Vlak voor Corona uitbrak, waren ouders, opa’s, 
oma’s en kinderen in de basisschoolleeftijd op een 
zondagmiddag in januari bij elkaar om te knutselen, 
te vieren en te eten rondom het thema ‘Daniël in de 
leeuwenkuil’. De bedoeling was om de Kinderkerk 3 
of 4 keer per jaar te organiseren, maar dat liep helaas 
anders. Het ligt in de bedoeling om in september of 
oktober een nieuwe start maken met de Kinderkerk. 
Wat zijn dreumesvieringen? 
Naast de Kinderkerk, willen we ook dreumes-
vieringen gaan organiseren. Dreumesvieringen zijn 
hele korte vieringen op zondagochtend na de 
reguliere zondagsviering, speciaal voor ouders met 
hele jonge kinderen. De nadruk ligt op muziek maken 
en elkaar ontmoeten. 

In het MVR NieuwSBlad na de vakantie volgt meer 
informatie. 

Namens de pastoraatsgroep, Pieter Boers en Rita 
van Doesum-Karsten 

Kosters gezocht 

Beste parochianen, 
Per 1 januari 2023 zoeken wij als kostersgroep 2 
nieuwe collega’s, t.w. een koster voor de zondag-
diensten en een koster voor de uitvaarten. 

Onze groep bestaat nu uit 7 personen, incl. de 
reserve kosters. De koster voor de zondagdiensten 
heeft één keer in de 5 weken een dienst. 

De uitvaart koster heeft gemiddeld 5 uitvaarten in 
het jaar. Voor deze functie zoeken wij een vrouw of 
man die overdag beschikbaar kan zijn omdat deze 
diensten altijd door de week plaatsvinden. Omdat er 
reservekosters zijn is er bij verhindering bijna altijd 
vervanging. Het is mooi om samen met de 
voorganger en uitvaartondernemer een belangrijke, 
dienende taak te hebben, om de nabestaanden in 
staat te stellen om op een mooie manier afscheid te 
nemen van hun dierbare. 

De kostersgroep is een hechte groep die altijd voor 
elkaar klaar staan, en invallen als je dienst eens niet 
uitkomt. Je wordt natuurlijk goed ingewerkt zodat je 
na verloop van tijd zelfstandig kunt functioneren. 

Dus heeft u interesse en wilt u een van ons eens 
spreken voor een oriënterend gesprek, bel me dan 
een keertje. Mijn tel.nr. is 0630 443 497. 

Met vriendelijke groet, John Veraa. 

Ga in gesprek met hen die je niet kent 
De zondagochtendvieringen in onze kerk worden 
gelukkig weer goed bezocht. We zien ook steeds 
vaker nieuwe ‘gezichten’ in onze kerk. Mensen van 
andere geloofsgemeenschappen, mensen uit 
Bennekom of directe omgeving, maar ook 
vluchtelingen. 

Onze geloofsgemeenschap is een open gemeen-
schap waar iedereen welkom is en zich thuis zou 
moeten voelen. ‘Wees welkom in de katholieke 
geloofsgemeenschap Bennekom’ is de titel van de 
folder van onze geloofsgemeenschap. Het is dan ook 
belangrijk dat mensen die voor het eerst onze 
vieringen bezoeken, zich welkom voelen en de 
warmte van onze gemeenschap ervaren. Als deze 
nieuwe mensen andere mensen in onze geloofs-
gemeenschap leren kennen, dan is de kans groter dat 
men terugkomt. 

Daarom deze oproep: leg contact met mensen die 
nieuw zijn in onze kerk. Maak een praatje met 
iemand die je niet kent en luister vooral. Dit is een 
taak voor ons allemaal, voor de hele gemeenschap. 
Blijf niet hangen bij mensen die je al kent, maar loop 
rond en zoek de mensen die er tijdens de koffie of na 
de viering wat ‘bijhangen’. Zorg dat ze zich welkom 
voelen. 

Zo kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat men 
zich thuis gaat voelen in onze kerk en in onze 
geloofsgemeenschap! 

De PR groep 
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In memoriam Riet Quint – de Jong 
Vele jaren woonde Riet met haar gezin in de 
Weerkruislaan. Dat was haar buurtje, daar voelde zij 
zich thuis, het was haar lust en leven. Iedereen kende 
elkaar en was op mekaar betrokken. Dat thuisgevoel 
heeft zij altijd gekoesterd en ze bleef ernaar 
verlangen toen zij in 2003 gingen verhuizen, omdat 
Jan Bart, haar man ziek werd. Een jaar later zou hij 
overlijden. Er ontstond een grote leegte, het gemis 
was groot, maar tegelijk vond zij geleidelijk weer 
haar weg, omdat zij rijk was met haar kinderen, haar 
klein- en achterkleinkinderen en niet te vergeten 
met haar vriendinnen, die ze al kende vanaf de 
lagere school in Wageningen. 

Haar zonen en dochter tekenen ma als een “lieverd”, 
die ook eigenwijs kon zijn. Ze was een lieve en 
zorgzame moeder. We hadden geen betere kunnen 
hebben. Ma hield van mooi en netjes: poetsen en 
schoonmaken daar gingen heel wat uren in zitten, 
maar dan zag het er ook piekfijn uit. Ze kon over veel 
meepraten, maar wel binnenskamers en niet over 
alles. Dan kon je aandringen, maar zij begon over wat 
anders. Als oma – zelfs op hoge leeftijd – een 
kleinkind op de arm kreeg, begon zij te praten en 
binnen de kortste keren schaterde het kleinkind het 
uit. “We kunnen nog uren vertellen, want hebben 
allemaal een eigen verhaal bij ma,” vat dochter 
Marian samen. 

De laatste periode leefde zij vooral in haar jeugd, was 
soms verdrietig, verlangde naar thuis, en kreeg 
tegelijk goede opvang in verpleeghuis Walraven en 
aandacht van haar kinderen. Al was het zwaar en 
leefde zij in een ‘andere wereld’, soms was ze heel 
helder. Een van de zonen zag ma verstild in 
gedachten en vroeg haar: ‘Ma wat ben je aan het 
doen?’ ‘Oh, ik ben aan het bidden.’ antwoordde zij 
gevat. Want geloven betekende veel voor haar, het 
bidden voor het eten, en de kerkdienst in Walraven 
– katholiek of protestant maakte niet uit: ‘het gaat 
toch allemaal om hetzelfde’, zei ze gevat. 

In de leeftijd van 90 jaar is zij op 20 mei overleden. In 
de gezongen liturgie bij haar uitvaart hebben we de 
woorden van Jezus gelezen: ‘in het huis van mijn 
Vader is veel ruimte…’ We wensen dat Riet thuis is 
bij de bron van leven, geborgen in de liefde en vrede 
van God, en hoe ook verenigd met Jan Bart. We 
vertrouwen dat Riet als ma en oma, en als vriendin, 
ook een thuis heeft in allen die zo’n goede band met 
haar hebben, die haar een plek geven in hun 
verhalen, in hun leven, in hun ziel. 

Eerste Communie 
Op zondag 29 mei was het zover. Na een paar jaar 
hadden we weer een feestelijke Eerste Communie 
viering, waarin 8 kinderen hun Eerste Communie 
deden. Aangezien we in Bennekom slechts 3 
aanmeldingen hadden, en in Ede 5, hebben we 
besloten om aan te sluiten bij Ede en de 
voorbereiding gezamenlijk op te pakken. We hebben 
hierbij met het project ‘Door de Poort’ gewerkt, 
bestaande uit 6 kinderbijeenkomsten en 2 ouder-
bijeenkomsten. Als spaarproject hebben de 
communicanten gespaard voor de straatkinderen in 
Bolivia (ENDA Bolivia). 

De presentatieviering hebben we elk in onze eigen 
kerk gedaan; op Palmzondag hebben Rutger en 
Rosalie zich voorgesteld in onze kerk in Bennekom 
(Noëll kon er helaas door ziekte niet bij zijn) en Lotte, 
Theo, Corienna, Wojciech en Mateo in de Antonius-
kerk in Ede. Voor onze viering in Bennekom hadden 
we ook de communicanten, die in 2019 hun Eerst 
Communie hebben gedaan, uitgenodigd om hun 
houten symbooltje, dat al die tijd in de kerk heeft 
gehangen, op te komen halen. 

 

De Eerste Communie viering was in de kerk in Ede, 
waarbij het kinderkoor Sing to God uit Ede voor de 
muzikale omlijsting zorgde. De kerk was door de 
ouders feestelijk versierd met bogen en bloemen. 
Ondanks dat het weer, in tegenstelling tot de 
weekenden ervoor, niet heel zomers was, was het 
een mooie feestelijke Eerste Communie viering en 
een prachtige dag. Als werkgroep kijken we terug op 
een plezierige samenwerking tijdens het 
voorbereidingstraject, waarbij de voorbereiding een 
mix van elementen uit de Bennekomse en uit de 
Edese voorbereiding is geworden. Zo hebben alle 
communicanten als aandenken aan deze mooie dag 
een houten kruisje ontvangen en ook het ronde 
houten hostie symbooltje, dat in de kerk blijft 
hangen tot de presentatieviering van de volgende 
groep communicanten. 

Christianne Marcelis en Thera Leenhouwers 
(Werkgroep Eerste Communie) 
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Resultaten Aktie kerkbalans 2022 voor 
MVR Bennekom 
In de maanden maart en april van dit jaar hebben we 
weer actief de Aktie Kerkbalans uitgevoerd. 
Ongeveer 20 vrijwilligers zijn op pad geweest om de 
enveloppen voor de kerkbalans persoonlijk te 
bezorgen en de toezeggingsformulieren weer op te 
halen. In totaal hebben we 554 enveloppen 
verspreid en bij elkaar hebben we 285 positieve 
reacties gehad met een toezegging voor een 
kerkbijdrage. Het totaal van de toezeggingen kwam 
uit op een heel mooi bedrag van iets meer dan 
€ 46.000, een goed resultaat, ongeveer 10 % hoger 
dan de realisatie van 2021. 

Veel dank voor alle toezeggingen en ook veel dank 
aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt om de 
Actie Kerkbalans 2022 voor MVR Bennekom tot een 
succes te maken. 

Arend Jan Nell, MVR Bennekom Aktie Kerkbalans 

Leerhuis Bennekom 2022 – 2023 
“Het Leerhuis” startte 22 jaar geleden op eigen 
initiatief van een aantal deelnemers aan toerustings-
cursussen. Sinds 2004–05 worden de avonden 
begeleid door John Rademakers, liturgist, betrokken 
bij Bijbel en liturgie. Als vrijwilliger is John 
seniorenpastor in de Maria Magdalenaparochie 
(Over Betuwe). 

 

Dit jaar is gekozen voor het boek Anselm Grün: 
“Gelukkig ouder worden”. De ouderdom als 
spirituele levensfase van groei en rijpheid, voor 
iedereen die vol wil leven. Met dit boek wil de 
bekende veelschrijver en benedictijner monnik 
Anselm Grün zijn lezers aanmoedigen om bewust om 
te gaan met het ouder worden. Grün is zelf al in de 
zeventig en dus ervaringsdeskundige. Bovendien 
heeft hij ook veel mensenkennis opgedaan tijdens 
zijn vormingswerk. Ouder worden, zo stelt Grün, is 
een basale menselijke ervaring. De auteur bespreekt 

achtereenvolgens de verschillende fasen: van 
aanvaarding en zich verzoenen, over eenzaamheid, 
loslaten, angst en depressie, tot zwijgen en zelfs de 
stervensvoorbereiding. Ook geloofstwijfel en de 
motivatie om ondanks alles toch te geloven, tellen 
mee. Kortom een boek dat voldoende stof biedt om 
gedurende 6 bijeenkomsten onderwerp te zijn van 
een boeiend onderling gesprek. 
 
Leiding: John Rademakers 
Data: dinsdagochtenden 13 sept.,11 okt.,8 nov., 

2022 10 jan.,14 febr., 14 mrt. 2023 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur 
Plaats: ’t Kerkheem, Bennekom 
Contactpersoon: Truus Appelman-Komen, 

truusapp@xs4all.nl, tel: 0318 414 943 
Kosten: € 30 per persoon voor 6 ochtenden 
Materiaal: Boek van Anselm Grün, Gelukkig ouder 

worden. Uitgeverij Ten Have, Bol com: 
€ 22, 2e hands € 18.05. Ook te bestellen via 
uw lokale boekhandel. ISBN 2 900000 
387812 

Aantal deelnemers: Minimaal 12 personen 

Verbouwing parochiezaal MVR kerk 
Bennekom van start!!! 
De vertraging van de bouwactiviteiten van de 
parochiezaal, zoals vermeld in het NieuwSBlad van 
Pinksteren, was een grote tegenvaller; niet alleen 
voor de bouwcommissie maar voor ons allemaal. De 
vele gesprekken en beraadslagingen die daarop 
volgden hebben geleid tot het opzeggen van het 
vertrouwen in de aannemer. Wachtend en zoekend 
naar een nieuwe aannemer zijn we ondertussen op 
eigen initiatief maar verdergegaan zoals we ook 
begonnen zijn in maart, namelijk met zelfwerk-
zaamheid door heel veel vrijwilligers. 

 

mailto:truusapp@xs4all.nl
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Aan de hand van de bouwtekening is de maatvoering 
van de nieuwbouw uitgezet en zijn we begonnen met 
de graafwerkzaamheden. Eerst met schop en 
kruiwagen maar later al snel met behulp van een 
gehuurd kraantje. Daarbij stuitten we op de één na 
de andere verrassing, zoals een gasleiding die op 
geen enkele kaart stond aangegeven. Ook niet op die 
van Liander en de KLIC-melding (Kabels en Leidingen 
Informatie Centrum). Uiteindelijk bleek het een 
oude, loze gasleiding te zijn die wel was afgesloten 
maar niet was verwijderd. 

 

Naast een elektriciteitskabel en een waterleiding, 
waar we voorzichtig omheen en onderdoor moesten 
graven, kwamen we ook nog een oude, niet meer in 
gebruik zijnde olieleiding en rioleringsbuizen, oude 
gresbuizen, tegen waarvan sommige ook geen dienst 
meer deden maar andere nog wel. Daarbij stuitten 
wij ook op iets dat veel weg had van een oude 
Keltische doopvont. 

 

Bij nader inzien bleek het toch een beerput annex 
septic tank te zijn die volgens oude bouwtekeningen 
uit 1957 op een heel andere plaats zou moeten 
liggen. 

 

Nu zat hij precies daar waar de nieuwe fundering 
komt te liggen en moest dus worden opgegraven en 
verwijderd. Geen sinecure….. En zo rolden we van de 
ene verassing / tegenvaller in de andere. 
Na het uitgraven van de toekomstige kruipruimte 
onder de vloer van de nieuwe zaal is al vast in eigen 
beheer de riolering van de nieuwe toiletgroep en de 
waterleidingen aangelegd. 
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Vervolgens hebben onze zeer gewaardeerde 
vrijwilligers de funderingssleuf verder uitgegraven 
en met een waterpas uitgevlakt, bij zomerse 
temperaturen. 

 

Inmiddels hebben we aannemer Simon Budding 
bereid gevonden om in ieder geval het betonwerk 
(de fundering, draagmuur en betonvloer) voor de 
bouwvakvakantie vakkundig aan te brengen. 

 

Het aanbrengen van de bekisting, de betonmatten 
en het vlechtwerk is al gebeurd. De volgende dag is 
het beton gestort en een paar dagen later is hij 
begonnen met het opmetselen van de draagmuur op 
de funderingsplaat. Daarna kunnen de vloerdelen 
gelegd worden en afgestort worden met beton. Deze 
kan dan uitharden tijdens de vakantie waarna de 
aluminium-glazen pui door de leverancier zelf 
geplaatst kan gaan worden. 

 

Voor het uitvoeren van het benodigde bouwkundig 
timmerwerk is ook al iemand benaderd. Deze 
bouwtechnische zaken gaan we niet allemaal zelf 
doen maar worden uitbesteed aan vakkundige 
mensen. Een andere vakbekwame timmerman gaat 
de toegangsdeur naar de nieuwe parochiezaal 
vermaken tot een dubbele deur. Ook dat onderdeel 
van de verbouwing is als project bij een deskundige 
ondergebracht. Langzaam maar zeker gaan alle 
puzzelstukjes in elkaar passen en zal de nieuwe 
parochiezaal toch nog dit jaar een feit worden. 

Gerard Bolscher, Locatieraad & bouwcie. 
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 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 

Beste Dames, 
Op maandag 9 mei was onze slotavond. Deze werd 
verzorgd door “Apenstaartje”. De heer Andre 
Verhagen had verschillende thema’s voor ons in 
petto, namelijk: Muziek uit de koffer, Oud sprookje 
opnieuw verteld {het sprookje van Piggelmee}, en 
muziek. Poppen hebben Andre over de hele wereld 
gebracht met workshops voor poppenspel. Voor 
kinderen in o.a. Oeganda, Kenia, Nepal en Thailand 
is hij opgetreden. Hij maakt ook poppen met 
materialen die je ter plekke tegenkomt. Zijn eerste 
pop was een Surinaamse handpop; die is nu 
ongeveer 35 jaar oud. Andre had ook een super leuk 
optreden als frater met een gitaar en er was een 

prachtig schimmenspel. Verder trad hij op met zijn 
accordeon. Kortom een hele gezellige afsluiting van 
ons KVG jaar. Wij wensen iedereen een mooie zomer 
toe en zien U graag weer op de openingsavond in 
september. 

Namens het KVG, Inge Wijngaard 

 

 

 _________ WERKGROEPEN AAN HET WOORD _____________  

Werkgroep Gezinsviering 
De werkgroep gezinsviering organiseert 4x per jaar 
een gezinsviering. Dit jaar was dat op Kerstavond, 
Palmzondag, Goede Vrijdag en 3 juli. Geprobeerd 
wordt om vieringen te maken die vooral kinderen 
aanspreken, maar ook voor volwassenen interessant 
zijn. Een hele uitdaging, zeker nu er door twee jaar 
corona weinig gezinnen meer in de kerk komen. 

Ongeveer een maand voor de viering, vindt er een 
voorbereidingsavond plaats waarbij de voorganger, 
de werkgroep en de lector aanwezig zijn. Daarna 
wordt de viering verder ingevuld, als dat nog nodig 
is. Dit jaar werd er ook een bijeenkomst 
georganiseerd om Palmpaasstokken te versieren. 

De werkgroep gezinsviering bestaat op het moment 
uit Egon Hofstad (aftredend voorzitter), Marjon 
Hinssen, Karin Schepers (tijdelijk afwezig), Matty 
Huls (dirigente van het kinderkoor) en Bart Huls (de 
man van Matty), hij maakt de liturgieboekjes. 

De werkgroep is dringend op zoek naar nieuwe 
leden, omdat Egon vanwege de leeftijd van zijn 
kinderen heel graag zijn functie wil neerleggen. Maar 
ook omdat ouders of opa’s en oma’s van jongere 
kinderen wellicht weer hele nieuwe, frisse ideeën 
hebben. Heeft u interesse, neem dan contact op met 
Egon Hofstad (egon.hofstad@gmail.com) of Rita van 
Doesum-Karsten (secretariaat@rkkerkbennekom.nl) 

mailto:egon.hofstad@gmail.com
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
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 _____________________ MVR  ESTAFETTE ____________ 

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

 

Naam: Gea Kleipool. Een katholiek herken je nogal 
eens aan een flink aantal voorletters. Zo heb ik er vier 
ontvangen van mijn ouders, in overleg met de 
pastoor uit Jakarta. Gerarda, Eva (die naam kostte 
mijn vader enige overredingskracht bij de pastoor), 
Antoinette, Maria. De voorste letters van de eerste 
drie namen vormen mijn roepnaam, GEA, oftewel 
aarde. De laatste naam is een levensdoel op zich. 
Maria een voorbeeld, vervolmaking voor Eva. 
Aangezien mijn vader Wagenings ingenieur was, was 
Gea (aarde) wel een toepasselijke naam. 

Leeftijd: 72 jaar 

Geboren te: Jakarta, Indonesië. De studiekeuze van 
mijn vader, Tropische landbouw in Wageningen was 
ook bepalend voor mijn eerst levensjaren, want ik 
werd op 24 november 1950 geboren in Indonesië in 
Jakarta en groeide de eerst jaren op in Bogor. Daar 
woonden we tegenover de plantentuin in een 
bescheiden luchtig huis met veranda. De tuin 
eromheen was ons domein. Er liepen allerlei 
interessante beesten en er kropen ook weleens 
grote en jonge, kleine slangen. Een slang kroop al in 
mijn wiegje, en door mijn forse gehuil, kwam mijn 
moeder kijken. Ze heeft niet nagedacht maar 
gehandeld. In Indië voelde ik me helemaal thuis. Ook 
bij de Indische mensen, en kinderen, de Chinese, 

kortom bij allerlei kinderen. Door mijn vaders werk 
bij het proefstation en in het veld i.v.m. de rijstbouw, 
zagen we mensen van veel verschillende nationa-
liteiten. Mijn moeder nam me overal mee naar toe, 
naar de pasar, de markt, met Indische lekkernijen. Ze 
nam me mee naar de Boeddhistische, Hindoeïstische 
en Chinese tempels en feesten. Naar een haven van 
Jakarta, voor verse zeevis. De riviervis werd eerst 
levend 3 dagen in de regenton gehouden, zo ging de 
grondsmaak weg. We gingen naar de kerk in Jakarta, 
waar ik was gedoopt. Vaak gingen we met mijn vader 
naar de plantentuin in Bogor tegenover ons huis. Hij 
kende erg veel planten. En naar de bergen bij 
Bandung. Mijn allerliefste bezigheid was zwemmen, 
vooral onder water. Als iemand iets in het water was 
verloren, mocht ik het onder water gaan zoeken. Ik 
hield het heel lang uit onder water. Samen met de 
kinderen uit het klasje in Bogor deden wij, na een 
gedegen voorbereiding, onze Eerste Heilige 
communie in de kapel bij de zusters Franciscanessen 
in juni 1957. En ik denk dat we een half jaar daarna 
naar Nederland gingen. 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Getrouwd met Frans 
Kleipool. Het grappige is; mijn man is ook in 
Indonesië geboren, een maand of wat eerder dan ik. 
Mijn ouders zijn nog bij Frans’ ouders op bezoek 
geweest in 1950. Ze kenden elkaar nog van voor de 
oorlog. Frans een paar maanden oud en mijn moeder 
in verwachting, ik bijna geboren. Op vakantie in 
Spanje op de Finca, de wijnboerderij van mijn oom 
en moeders broer, daar ontmoette ik Frans. In 1968. 
De zus van Frans en mijn neef hadden serieus 
verkering en logeerden op de wijnboerderij bij zijn 
ouders en a.s. schoonouders. Frans kwam even 
langs. Later op het trouwfeest van zijn zus met mijn 
neef ontmoetten Frans en ik elkaar en toen werd het 
serieuzer. Echter er kwamen nog wel wat studiejaren 
tussen. Frans studeerde Economie en Accountancy 
bij de UvA te Amsterdam. Frans en ik trouwden in het 
stadhuis van Wageningen en in jawel in de Maria 
Virgo Regina kerk bij pastoor Reinhardt, die 
overigens ook op mijn middelbare school gods-
dienstles had gegeven. Bekend, heel fijn. Het is 
december 1979. Jan werd in september 1980, onder 
het bouwgeluid op het dak, geboren in onze 
boerderij in Acquoy aan de Lingedijk. Die avond zat 
het steenuiltje op ons dak geluid te maken, soort van 
mieuw…geluid. Die woonde in de holle wilg vlakbij in 
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de uiterwaarde. De avond voor de bevalling was het 
warme water aangesloten, net op tijd. We hadden 
een vreselijke, al jaren onbewoonde boerderij-
bouwval aan de rivier de Linge gekocht met verwaar-
loosde grond. Daar hebben we veel geleerd over 
afbreken en opbouwen, antieke materialen zoeken, 
etc. 

Hobby’s: kunst, weven. We gaven later open huis 
voor de bewoners van het dorp, Acquoy, 500 
inwoners rijk, die gelukkig niet allemaal in een keer 
kwamen. Later gaven we in het opgeknapte 
achterhuis, de Deel, ook tentoonstellingen en vele 
jaren verschillende huisconcerten. Op de deel 
konden zo al 60 mensen zitten, en nog een kwartet 
of muziekgezelschap een voordrachtskunstenaar, of 
zigeunerorkest. Een hartig hapje en een drankje in de 
pauze en erna. En ja ik zat in het bestuur van de 
vereniging Kunst in de kamer en in het bestuur van 
het schooltje van Jan en Mirjam. Meestal als 
voorzitter. Ik gaf workshops, want ik weefde 
vloerkleden en lopers voor in onze boerderij, verfde 
zelf de wol en stoffen. Fijn om toch wat voor mezelf 
te doen, toen de kinderen thuis waren en klein. Wie 
het ooit heeft gedaan weet wat er allemaal komt 
kijken bij weven. Ook weer iets nieuws geleerd. En 
de kleden en lopers en spreien pasten precies in de 
boerderij. De kinderen speelden soms onder het 
getouw of zaten op mijn bankje ervoor en kozen 
kleuren. Frans werkte in Arnhem, in Tiel en later in 
Amsterdam bij Getronics. Later reisde hij ook naar 
Amerika, om dat daar een bedrijf was overgenomen 
en hij reisde in Europa. Tussendoor richtte hij enkele 
verenigingen op; zo leerden we weer andere mensen 
kennen. De vereniging tot behoud van het 
Lingelandschap nodigt hem nog steeds uit als ex. 
bestuurslid. Jan zat in Rhenoy op school. Had ook 
godsdienstles, van diverse voorgangers over 
verschillende geloven. Mirjam, een meisje uit een 
dorpje vlakbij kwam veel bij ons en vond het fijn, 
want structuur en gezelligheid. Ze was altijd van 
harte welkom, ook als we naar mijn ouders of familie 
gingen. Ze ging in lagere school vakanties mee naar 
het huisje van mijn ouders. Die vonden het gezellig. 
En Jan en Mirjam waren allebei de hele dag aan het 
graven en hutten bouwen, bosbessen plukken, reeën 
kijken in de vroege ochtend etc.. We verbouwden bij 
onze boerderij eigen groenten, ook wintergroenten 
en al het fruit dat een mens bedenken kon. Van 
aardbei tot appel. Als boerin maakte ik er van alles 
van. Een gezellige huiselijke tijd. Op het schooltje , 
“De Bloeiende Betuwe” was ik met een heel stel 
andere moeders lees-, poppenkast-, toneel-, school-
reisjes-moeder, Sinterklaashulp, Kersttafel- Boeken-

week-moeder, etc.. En penningmeester, later 
voorzitter, van de ouderraad. Penningmeester vond 
ik niet zo tof, want dan moest je langsgaan als 
mensen niet betaalden. Maar daar heb ik in overleg 
met school nooit moeilijk over hoeven doen. Zo 
leerde ik veel mensen kennen. Maar op de 
middelbare school was het: ”mam ga maar om de 
hoek staan bij school, dan zien ze je niet, en niet die 
rare jas aandoen hoor, niet zingen, geen kus geven.” 
…..Puberteit……. 

Opleiding: Sint Cunera school, Wageningen, Thomas 
a Kempis college in Arnhem, Culturele Antropologie 
in Utrecht, verpleegkunde in Academisch ziekenhuis 
St. Radboud in Nijmegen. Eind 1957, kwamen we in 
Nederland waar het winter was. Inmiddels zaten we 
in Wageningen in pension Nudenoord, (is er nog 
steeds) van een heel oude mevrouw. Koud, ik lag met 
mijn handschoenen aan in bed. Nudenoord leek 
meer op een kattenpension, wel 30 katten of meer, 
oef.., mijn moeder had een prima reukorgaan. Vader 
al snel weer naar het buitenland voor een of ander 
project. Mijn moeder zette er de sokken in en zocht 
zo snel mogelijk een huis, dat werd in Wageningen 
Hoog. Gebouwd voor de wat sportievere types met 
veel interesse voor wilde planten en dieren, vogels, 
eekhoorntjes, hagedisjes in de hei. Ik ging met de 
fiets naar Wageningen, naar de Sint Cunera-school, 
van de nonnetjes. Onderweg van de berg af in de 
lente, geurden de bloeiende acacia’s en bergje op in 
de zomer korenbloemen plukken voor mijn moeder 
in de korenvelden. Wat een prachtige blauwe kleur. 
Na de lagere school wilde ik graag, met mijn vriendin 
Ria Jansen, naar een gemengde school: een moderne 
en Katholieke het was 1961 en het werd het Thomas 
a Kempis college in Arnhem. Dat vroeg wel wat 
offers, maar dat heeft me in mijn leven altijd 
geholpen, ik moest heel vroeg op en flink reizen 
vanaf Wageningen-Hoog met bus 62 en op 
Willemsplein overstappen op stadsbus. Daar leerde 
je meteen allerlei kinderen uit de omgeving kennen, 
want die stapten daar ook allemaal over. Op onze 
school zaten veel leerlingen uit buitengebieden en 
tot ons geluk hadden we veel Limburgse leraren. Een 
superfijne tijd met de nodige feestjes en ook met 
goede leraren. Ik ben nog steeds met twee 
vriendinnen van de middelbare school bevriend, al 
zo’n 60 jaar, Francis en Ina. En stevig leren, mijn 
vader was een goede coach. Mijn moeder vertelde 
over halfedelstenen en edelstenen, over verschillen-
de stoffen zoals wol, katoen, rami en zijde. Ze wist 
veel over voeding, toegevoegde stoffen en het liefst 
deed ze zoveel mogelijk van verse en natuurlijke 
producten.  
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Ik wist niet wat ik wilde na de middelbare school. Het 
werd Culturele Antropologie in Utrecht op de Uithof. 
Ik deed ook vrijwilligerswerk, georganiseerd en 
gecoördineerd door de fraters in de straat. Zo leerde 
ik allerlei bewoners kennen in en rond de 
Stadhouderslaan, waar ik op kamers zat. Ik heb er 
veel geleerd, behangen, verven, etc.. Want alleen 
studeren gaf te weinig voldoening. Gelukkig deed ik 
op een keer vakantiewerk in het Antonius ziekenhuis 
en toen ik daar binnenstapte en de ziekenhuisgeur 
rook wist ik: ”dit wil ik, werken in een ziekenhuis. Ik 
wil een opleiding verpleegkundige doen” en dan wel 
in een interessant ziekenhuis, het Academisch 
ziekenhuis St. Radboud in Nijmegen. Er werkten nog 
religieuzen, erg toegewijd en goed. Theorie en 
praktijk wisselden elkaar af, op mijn lijf geschreven. 
Het was precies in de roos. Latijn kwam goed van 
pas, want alles van menselijk lichaam en ziekten 
leerden we behalve in het Nederlands ook in het 
Latijn. Ziekenhuis Esperanto. Zo kon je ook in 
ziekenhuizen van andere landen jezelf duidelijk 
maken. We mochten op allerlei afdelingen werken. 
Ik kan niet beschrijven hoe fijn ik het werk vond. En 
natuurlijk was het soms ook zwaar. We woonden 
met 5 verpleegkundigen, in een huis, waar net alles 
nieuw was opgeknapt. En zo konden we ook lief en 
leed uit het ziekenhuis met ons vijven delen. Ik begon 
biologisch te eten, 1974. 

Huidige beroep: Toen de kinderen groter werden 
ging ik  weer werken bij diverse ziekenhuizen, volgde 
cursussen. En gaf later les bij Fontys, een HBO 
opleiding voor verpleegkundigen. En was wel thuis 
als de kinderen thuis kwamen of vakantie hadden. 
Jan en Mirjam gingen studeren en wij verhuisden 
naar Wageningen Hoog naar mijn ouderlijk huis, 
want mijn moeder was overleden in 2001. Weer een 
hele renovatie en bouwonderneming. Bouwen heb 
ik altijd erg leuk gevonden en met mensen uit de 
bouw kan je heel goede gesprekken hebben, 
overleggen, leren en ook lachen en vooral veel leren. 
Van 2003- 2005 hebben we in mijn gerenoveerde 
ouderlijk huis gewoond. Frans en ik wilden graag 
naar een eigen stekkie, dat werd Bennekom. Maart 
2005. Bekend terrein voor mij, heerlijk bij de bossen, 
geen klei, piepklein moestuintje. Reeds in Acquoy 
was ik in 1994 een yoga opleiding gestart bij Saswitha 
in Bosch en Duin, zo’n 7 jaar lang. Behaalde mijn 
diploma om yoga les te mogen geven. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Van de lagere school uit, H. Mis, 
biechten en hernieuwing van de doopbeloften in de 
Sint Johannes de Doper kerk in Wageningen. Met 
mijn ouders gingen we naar de M.V.R. kerk, een 

nieuw gebouwde kerk in Bennekom, die ook 
parochianen nodig had en een fijne kerk. Alles toen 
nog in Latijn. Nederlands is ook prima, dat kwam 
later en gaf meer een opening naar alle mensen toe. 
En Latijn is het Esperanto, waar je op vele plaatsen in 
de wereld mee terecht kunt. Overal dezelfde 
rituelen, de katholieke kerk had al heel lang de 
formule waardoor je overal ter wereld in de 
Katholieke kerk thuis was. Ik ging ook weleens met 
een vriendinnetje mee naar haar protestantse kerk, 
daar mocht je snoepen. Voordat wij naar de mis 
gingen, werd van ons Katholieken verwacht, dat we 
nuchter zouden zijn. Niets eten. Mijn ouders deden 
niet moeilijk als ik eens met een vriendin naar een 
andere, haar kerk mee ging. In Indonesië waren 
zoveel mensen met verschillende geloven. En wat 
was het fijn dat er in Wageningen zoveel mensen van 
verschillende nationaliteit woonden. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? In onze kerk in Bennekom heb me altijd als 
een vis in het water gevoeld, evenals in Wageningen. 
En ook als we bij familie in hun R.K. kerk waren 
elders. Het voelt en ruikt zo bekend. Je bent meteen 
thuis. De wierrook, het gezang, de gebeden, de 
lezingen, de belletjes tijdens de consecratie, ik hoor 
ze van binnen nog altijd tijdens de consecratie of er 
nu gebeld wordt of niet. In Indonesië waren er ook 
allerlei rituelen bij de diverse gelovige bevolkings-
groepen. Mij helpen de rituelen in de kerk om in een 
andere sfeer te komen. Het tilt me op. Wierrook 
zuivert. Belletjes en klokken doen dat ook. Evenals 
water. Vanuit het alledaagse naar iets bijzonders, 
hier is God. Hier kom je in een andere, meer gewijde 
sfeer. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? In Bennekom gaf ik yoga en dan ook 
minstens een uur oefeningen, wel altijd letten op 
adem en houding en concentreren op, wat voel je 
links of rechts, etc., dan pas de meditatie op adem. 
In het parochiezaaltje van onze kerk gaf ik yoga. En 
daar zat ook de voorzitter bij van het KVG, die me 
met klem vroeg of ik haar niet wilde opvolgen als 
voorzitter. En dat heb ik gedaan, ze was ziek en 
daarom ongerust, dat het KVG niet verder zou gaan, 
omdat niemand het wilde of kon overnemen. 
Vergeet niet, de andere bestuursleden waren er ook 
nog. Ze maakten me wegwijs. En dat was van enorme 
steun, ze wisten me heel veel te vertellen over de 
do’s en don’ts. Ik heb haar opgevolgd als voorzitter. 
En bracht verslag uit aan haar, toen ze in het Hospice 
was, vertelde hoe goed het KVG liep. Wat ben ik er 
dankbaar voor dat ik daar zo’n tijd in heb gezeten. 13 
Jaar in het bestuur, waarvan 12 jaar als voorzitter. 
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Gezellig en leerzaam in het bestuur. Ook wel eens 
lastig, maar veruit meer erg interessant en gezellig. 
Zo leerde ik veel mensen kennen en van alles doen. 
Een geweldig bestuur, zo gemotiveerd. Nu is het 
bestuur in goede handen bij een nieuwe generatie. 
Dan zijn we niet voor niets tot ver over de 
houdbaarheidsdatum als bestuur blijven zitten, 12-
13 jaar. Inmiddels zat ik ook in het Gemengd koor en 
later nog een tijdje in het Gregoriaans koor van 
Heleen Keller; Janneke trok ons mee, een 
steunpilaar, want zeker niet altijd eenvoudig, wel 
heel fijn om zo te zingen. Frans heeft jaren in het 
Gregoriaanse koor gezeten, o.a. toen Klaas 
dirigeerde. In de MVR kerk voelen Frans en ik ons 
echt opgenomen en thuis. Ook in de buurt waar we 
wonen. Ik app met mijn buurvrouw over hun 
protestantse zondags overwegingen en de onze en 
over de lezingen. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Soms ben ik extra blij met een 
Eucharistieviering met alles erop en eraan. Zoals 
wierook en klokken en bellen, soms zegen met 
water, kaarsen (zijn er altijd al), waardoor de dienst 
van de tafel extra wordt belicht. 

Mooie MVR-herinneringen: Liefde      : Heel mooi 
vind ik dat na de mededeling dat er iemand 
gestorven is, deze met een kaars samen aan begin 
viering met ons meegaat en later op het herinnering 
bord met een kruisje wordt herdacht. Super vinden 
wij de bijzondere cursussen van de diverse pastores. 
Boeiend en goed. Leuk ook om elkaar zo ook te 

ontmoeten. Hoop    : Zaken die ons hoop geven: 
*hoogtepunt dat onze kerk bij kerken van de Titus 
Brandsma parochie staat, die mogen blijven. Actieve 
kerk o.a. dankzij locatieraad en pastoraatsgroep en 

alle vrijwilligers. *Verbouwing van de parochiezaal 
o.a. door een schenking (wat een mooi gebaar), 
Jannekes acties om geld ervoor te genereren en de 
vrijwillige hulp van bouwers. *Heel fijn dat Roderick 

Vonhögen nu in de pastorie woont. Geloof ✝️: Hoe 
locatieraad en pastoraatsgroep ons door de 
moeilijke Corona tijd heen hebben geholpen, heel 
veilig! En ik vind het heel goed dat iedere voorganger 
het op zijn eigen manier doet. 

Verder actief met: We hebben al jaren, zo’n 20 jaar, 
in een gemengde geloofsgroep van 6 mensen, waar 
we maandelijks lectio uit de bijbel mee doen. Soms 
bespreken we een ander boek. De protestantse 
mensen zijn enorm goed in Bijbelkennis en in de 
Psalmen zijn ze helemaal thuis. Heel fijn. Wij 
katholieken raken er langzamerhand meer in thuis. 
We hebben ook een jaar lang het boek over 
Eucharistieviering van Ad de Keyzer: ”Ga met ons 
jouw weg” behandeld, omdat twee van de groep zich 
wilden laten dopen en inmiddels katholiek zijn. Ook 
van de cursussen van onze diverse pastors hebben 
we veel geleerd over de Bijbel. Net voor Corona, toen 
ik mijn voorzitterschap en bestuursfunctie had 
neergelegd, omdat Inge Wijngaard het 
voorzitterschap had overgenomen, voelde ik iets 
onbestemds. Ik moest niets doen en afwachten. 
Wachten….. Moeilijk uit te leggen. Maar mijn 
innerlijke stem was sterk. Gelukkig. Stilte. Geen 
nieuwe functies. Er is in de afgelopen 3 jaar veel 
gebeurd en los gekomen om het maar eens zo te 
zeggen. Frans en ik waren meer samen thuis, Frans 
half met pensioen. Een nieuwe periode breekt voor 
ons samen aan. 

Stokje gaat door naar: Peter Wijngaard. 

Want: Hij draagt onze kerk op handen. 

 ________________________ FORUM ________________________  

“Jezus wil dat we vrij zijn” 
Na mijn bezoek aan Nederland eind april, begin mei 
hadden we bij ons in de kapel nog een paar 
woensdagen geen bijbelgroep. De eerste woensdag 
moesten enkelen op cursus en de volgende was de 
dag van de landelijke volkstelling, waarbij iedereen 
thuis moest blijven om geteld te kunnen worden (en 
we goddank niet op pad moesten naar onze 
geboortestad, zoals Jozef en Maria tweeduizend jaar 
geleden!). De laatste woensdag dat we niet bij elkaar 
konden komen, was 25 mei, de nationale feestdag, 
waarop herdacht wordt dat Argentinië op die datum 
in 1810 de Spaanse vice-koning opzij schoof en een 

eigen regering aanstelde. Dat was het begin van de 
onafhankelijkheid. 

Maar op woensdag 1 juni kwam onze bijbelgroep 
weer bij elkaar. Het is een groep die uit louter 
vrouwen bestaat, we zijn meestal met zeven of acht 
personen in iets wisselende samenstellingen. 
Sommige doen al heel lang mee, meer dan tien jaar. 
Deze keer waren er twee nieuwe vrouwen bij. We 
hebben in de loop van de jaren een grote 
vertrouwelijkheid gekregen. We kennen inmiddels 
elkaars familiesituatie, hoe gemakkelijk of moeilijk 
het is om thuis rond te komen, we weten van elkaar 
hoe we over allerlei zaken denken en respecteren de 
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verschillen die er zijn in geloofs- en politieke 
oriëntatie. Wat we vinden bij elkaar, en wat heerlijk 
is om steeds weer te delen is de vreugde en inspiratie 
van ons geloof. 

“Toen ik eergisteren dat gebed van jou kreeg, was 
dat precies op het goede moment,” zei María direct 
al tegen mij. Ik had in de WhatsAppgroep de 
vertaling opgestuurd van het gebed dat ik had 
gevonden op een bidprentje uit de Mariakapel in 
Heiloo. Daar was ik begin mei geweest en ik vond 
daar kaartjes met een plaatje van Onze Lieve Vrouw 
ter Nood en een gebed op de achterkant. Voor alle 
vrouwen van mijn groep heb ik een bidprentje 
meegenomen. Woensdag gaf ik dat hun, maar 
tevoren had ik dus al de vertaling opgestuurd. 

“Ik maak me soms zorgen om mijn dochter, die weer 
in verwachting is, en dan zou ik haar steeds willen 
opbellen om te vragen hoe het gaat,” ging Maria 
verder. “Maar het is beter om haar niet steeds met 
mijn bezorgdheid te belasten. Ik voelde me net zwak, 

en toen kreeg ik dat gebed van jou. Ik kijk sindsdien 
iedere keer even op mijn telefoontje om het 
opnieuw te lezen.” 

“Wat ik in de afgelopen jaren hier vooral heb 
geleerd,” zei Marta een poosje later in het gesprek, 
dat ging over een stukje uit de Eerste brief van 
Johannes, “is dat Jezus wil dat we vrij zijn, dat we ons 
niet belast voelen door allerlei verplichtingen van 
vroeger en die nog altijd drukken. Dat we vrij mogen 
ademhalen en op ons mogen nemen waarvoor we 
ons verantwoordelijk voelen.” 

Het is wonderlijk, die vrijheid die we iedere week in 
onze groep mogen inademen. Het is de grote vrucht 
van al die jaren dat we bij elkaar komen, en dat in 
een parochie waar heel wat verplichtingen in de 
lucht hangen. We hebben er een vrijplaats 
gecreëerd, we steunen en inspireren elkaar. We 
lezen en we bidden met elkaar. Vanaf nu weer iedere 
woensdag. 

Marc van der Post 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (seizoenstart) tot zondag 28 augustus; voor TitusBreed tot 
woensdag 17 augustus; 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 den Akker, tel. 0318 220 720 
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, tel. 0318 
414 943 

− Kleinkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

Werkgroep gezinsvieringen 
gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl 
Werkgroep 1e communie 
Christianne Marcelis-van Acker, tel. 0318 418 347 
Werkgroep jongerencatechese 
vacant 
On the Road (jongergroep) 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl 
Bezoekgroep 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Basisschool St. Alexander 
Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340 
www.alexanderschool-skovv.nl/ 
Katholiek Vrouwen Gilde 
Inge Wijngaard, tel. 0318 417 670 
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl 
Henny de Nijs, tel. 0629 328 212 
P.R.Groep 
Hans Wilmink, 0318 413 049, 
PRgroep@rkkerkbennekom.nl 
Corona crisiteam Bennekom 
Marian Bolscher, titus.bennekom@gmail.com, 
tussen 9.00 en 19.00 uur tel. 0651 651 736 
Rijdienst 
coördinator Ad Meijs, rijdienst@rkkerkbennekom.nl 
tel. 0318 418 273 

 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:locatieraad@rkkerkbennekom.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl
mailto:koster@rkkerkbennekom.nl
mailto:tgommers@xs4all.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:PRgroep@rkkerkbennekom.nl
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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 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  

 
 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
http://www.weerklankuitvaarten.nl/
file:///C:/Users/Baks/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE595L8P/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/
https://www.kasteelhoekelum.nl/
http://www.vanreemst.net/
https://woonstudiobennekom.nl/
http://www.deruiteruitvaartzorg.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/

