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 ______________ EEN KIJKJE IN DE GESCHIEDENIS  ______________  

 
Graag neem ik jullie mee naar een sterk ingekorte versie van de diesrede van Titus Brandsma uit 1932. Hij 
vraagt zich af hoe het komt dat, ondanks alle vooruitgang, steeds meer mensen zich afkeren van God. Hij 
zegt:  

“Misschien moeten wij het Godsbeeld weer in een helderder licht doen stralen. Wij leven in een tijd van grote 
verwarring. De meest tegenstrijdige stelsels worden als waarheid gehuldigd en met geestdrift verdedigd. 
Daarmee rekening houdend is het onze taak om de rijkdom en de heerlijkheid van het Godsbegrip weer naar 
voren te brengen. Nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen. 

In de geschiedenis zien we allerlei leidende godsbegrippen. 

Bij de ontworsteling aan het heidendom werden heidense goden voorgesteld als té hoog vereerde menselijke 
personen. Mensen konden zich onttrekken aan die duivelse goden, door te vertrouwen op de oppermachtige 
God, een strijdbare God. God voor zijn volk: een koning en strijder. Door wonderen worden zijn predikers en 
volgelingen bij alles beschermd. Het edelste en rijkste moest gebruikt worden om eerbied en ontzag voor 
God af te dwingen. Er kwamen Christusbeelden met koningsmantel en keizerskroon. God in zijn macht en 
majesteit, die hoog in de Hemelen troont, maar wiens rijk ook op deze wereld is, waar Hij zijn uitverkorenen 
heeft, die Hij leidt en beschermt in de strijd! 

Geleidelijk aan ontwikkelde zich een andere voorstelling: werd God ook gezien als verlichter van de 
menselijke geest. Hij stort zijn geest in ons uit waardoor wij in staat zijn waarheden te kennen en te 
ontwikkelen. De mens moet zich met het goddelijke bezig houden: God als diepste grond van het menselijk 
bestaan. 

Dan gaat de mens erkennen dat Gods goedheid ons menselijke voorstellingsvermogen ver te boven gaat. 
Men trekt ten strijde om het Heilige land te bevrijden. Geen strijd meer voor de uitbreiding van het eigen 
land, men zoekt een hoger ideaal: het strijden voor de mystiek van Gods liefde. 

Geleidelijk aan gaat men God meer zien in het werk van zijn handen, zijn één zijn met de schepping, met de 
mens. Het geheim van Gods menswording komt meer onder de aandacht, een mens als wij: naakt in de kribbe 
en naakt op het kruis. Het neerdalen van God tot de mens, zodat we ons steeds meer bewust zijn van onze 
eenheid met Hem. Wij moeten Christus in ons opnemen, er naar leven, het wordt een minder abstract begrip, 
praktischer gericht. Men gaat een grotere plaats aan God toekennen in het maatschappelijk leven. 
Afbeeldingen en uiterlijkheden kregen een grotere plaats, pracht en praal, aflaten en pelgrimstochten 
werden belangrijk. Een sociaal Godsbeeld, gehuldigd met uiterlijk vertoon. 

Opnieuw komt er een meer innerlijk en geestelijk Godsbegrip naar voren: door Gods genade is de natuur tot 
het goede in staat. God als leraar van de waarheid en als hoogverheven rechter. De liefdevolle omgang met 
God maakt plaats voor een heilig ontzag. Gods almacht tegenover de menselijke onmacht. Ontkenning van 
de menselijke zelfstandigheid en eigen werkzaamheid. Tegenover God als broeder komt het beeld van God 
als Rechter, hoog boven de wereld verheven, een onbereikbare God. 

Zo wisselt de gedachte over God en godsdienst steeds in de loop van de tijd. 

Langzaam ontwikkelt zich een persoonlijk positief godsbeeld. Mensen treden weer naar buiten met hun 
geloof en Godsverering, een persoonlijke God van liefde en wederliefde, gevolgd door spontane uitingen van 
liefde en dienstbaarheid. 
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Deze schildering van het Godsbeeld door de eeuwen heen is verre van volledig. 

Ik ben er van overtuigd, dat U bij elk beeld, dat ik schilderde, een rijkdom van nuances in uw geheugen heeft 
teruggevonden. 

Wat is het Godsbeeld, dat wij dragen? De geschiedenis leert dat ook onze tijd zijn Godsbeeld heeft en dat dit 
groter invloed zal kunnen uitoefenen, naarmate het meer is aangepast aan de noden van het ogenblik. 
Waarbij we wel moeten waken voor eenzijdigheid. De geschiedenis leert ons dat door eenzijdige belichting 
er steeds opnieuw behoefte ontstaat aan hetgeen werd verwaarloosd. 

Onze verbeelding speelt met de Godsvoorstelling een rijk spel. Hij is onze Koning, Hij is de goede Herder, de 
trouwe Geleider, Hij is onze Vader, onze Beschermer, Hij blies ons de levensadem in, Hij is ons Behoud. Hij 
woont in ons en opent het oog van ons verstand voor de eerste waarheden, fluistert ons zijn eerste geboden 
in en vraagt ons, die te onderhouden. 

Nemen we al die beelden samen, dan drukt het nog slechts heel onvolledig ons Godsbeeld uit. Bijna altijd 
nemen wij een te eenzijdig Godsbeeld tot leidraad in de doolhof van ons leven. We moeten ons afvragen in 
hoeverre het voorziet in de behoefte van deze tijd en hoezeer het spreekt tot de menigte. Wat er in het 
huidige Godsbeeld op de voorgrond treedt. En wat daarin over het hoofd wordt gezien. 

Zelfs de sterkste man is een kind van zijn tijd en wordt nog haast meer geleid door zijn tijd dan dat hijzelf 
leiding geeft. Onze Godsvoorstelling is als een rots in de branding, maar niet als een beeld in zijn wisselende 
vormen, in telkens variërend licht, dat steeds nieuwe bekoring weet te schenken. 

Laten wij God allereerst zien als de diepste grond van ons wezen, van onze medemens, van de natuur, het 
heelal, van heel het werk van zijn handen. Die inwerking van God moet zich in ons leven openbaren, in onze 
woorden en daden tot uitdrukking komen, uitstralen uit heel ons wezen en optreden. Waar geloof, hoop en 
liefde worden beoefend voelen we Gods nabijheid.  

Uit het besef van God in het innerlijk van alle wezens volgt bezieling en van daaruit daden. Het brengt de 
mensen bij hoe zij in en door God allen met elkaar verbonden zijn.” 

 

Tot zover deze sterk ingekorte diesrede van Titus Brandsma uit 1932, 
Antoinette van Schaik 
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Agenda 
 20 sep vredeswandeling raad van kerken ede 
 25 sep parochiedag 
 9 okt kerkproeverij 
 28 nov lezing overeenkomsten grote religies 

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 11 september t/m 
30 oktober 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 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 

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 18 september, 25ste 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: PAX Vredesweek 

NL03 TRIO 0390 5150 00 

Zondag 25 september, Parochiedag! 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

alle koren 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Week Nederlandse Missionarissen; 

t. b.v. Marc v.d. Post 
NL30 RABO 0171 2111 11 

Zondag 2 oktober, 27ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Wereldmissiedag voor kinderen 

NL14 INGB 0000 0110 20 

Zondag 9 oktober, Kerkproeverij!  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder Grenzen 

NL13 INGB 0000 0040 54 

Zondag 16 oktober, 29ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Taizéviering m.m.v. Taizékoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede 

NL54 ABNA 0432 3668 06 

Zondag 23 oktober, 30ste zondag door het jaar  
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

Koor 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Missiezondag 

NL65 INGB 0000 0015 66 

Zondag 30 oktober, Titusviering in Renkum! 
(geen viering in onze kerk) 

10.30 uur: Eucharistieviering 
voorganger: pastoor Henri ten Have, Erik Rozeman 

De eerste collecte is altijd voor onze geloofs-
gemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage 
hiervoor ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 
20 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag 
onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’. 
De rekeningnummers van de doelen voor de 
tweede collecte zijn achter het collectedoel 
vermeld. 

Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 
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. Informatie over deze vieringen: Marian 
Bolscher, mgbolscher@hotmail.com, 0651 651 736. 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:mgbolscher@hotmail.com
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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. 

Mededelingen 
Overleden 
- Op 30 mei 2022 is overleden onze mede-

parochiane Els Vos-Brinkman, echtgenote van 
G.Vos, Alexanderweg 54, Bennekom. Ze is 77 
jaar geworden. De viering ten afscheid was op 4 
juni in onze kerk. 

- Op 17 juni 2022 is overleden Mart de Beule-
Linsen, echtgenote van Alphons de Beule, 
Diedenweg 46, Bennekom. Ze is 90 jaar 
geworden. De crematie heeft plaatsgevonden op 
24 juni 2022 in Ede. 

- Op 3 augustus 2022 is overleden onze mede-
parochiane Anna Rosalie Kuiper – Cornelissens, 
Annie, sinds  11 juli 2019 weduwe van Wim 
Kuiper. Ze is 90 jaar geworden. De crematie-
plechtigheid heeft in stilte plaatsgevonden 

- Op 8 juli 2022 is overleden Aad Groenewegen, 
echtgenoot van Jeanne Groenewegen. Hij heeft 
jarenlang op Wageningen -Hoog gewoond en is 
verhuisd naar Uden. Hij is 93 jaar geworden. De 
uitvaart was op vrijdag 15 juli 2022 in hun 
woonplaats Uden. 

Mijn dank 
Met een 'dieet' van de verschillende soorten 
kerkdiensten in Walraven is mijn kerkgang helemaal 
veranderd. In de eerste week dat Margery daar heeft 
gezeten was het ds. Tonie van Zetten, zijn eerste 
keer, met een mooie behandeling van de verloren 
zoon. De week daarna ds. Floor van de Oude Kerk in 
Ede. Bij beide kon ik genieten van de psalmen, 
hoewel ik liever de ongerijmde psalmen zing, zoals in 
mijn Anglicaanse kerk. Dan deze week een dienst van 
het Leger des Heils. Bij al deze diensten heb ik veel 
Bennekommers als vrijwilligers gezien. Dan zaterdag 
middag de maandelijkse dienst door de Maria Virgo 
Regina kerk verzorgd, en door Erik Rozeman geleid, 
zijn eerste keer sinds zijn wijding. Hij heeft de Goede 
Samaritaan goed behandeld. Ook bij mij opgevallen: 
onvermeld in de orde van dienst heeft hij Psalm 23 

als introïtus a capella gezongen – prachtig. Ik mis 
namelijk als introïtus van Anglicaanse diensten Psalm 
95 Venite adoramus en de Te Deum Laudamus. Dan 
na de dienst heeft Marian Bolscher mij de bloemen 
geschonken 'om de leegte in het huis een beetje te 
vullen'! En dan zondag fietste ik huiswaarts net toen 
de kerken uitkwamen. Even een gesprek bij de 
Ichthuskerk en dan bij de rotonde even goede dag 
zeggen tegen de mensen die uit de kerk kwamen. 
Weer een verrassing: 'O, wat zijn wij blij u te zien! Wij 
hebben besloten de bloemen aan Margery te 
schenken. En wij wisten niet hoe wij die naar 
Walraven zouden krijgen'. Heel veel dank voor jullie 
aandacht en gebed. Het is een vreemde tijd geweest 
maar wij wennen er langzamerhand aan. 

Christopher Rigg 

Dit najaar: 
Kinderkerk en dreumesviering 
Zoals al eerder gemeld: komend najaar 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 het najaar 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 

mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl


 

7 
 

hele jonge kinderen. De nadruk ligt op muziek maken 
en elkaar ontmoeten. 
Wanneer? 
Het is erg verheugend om te kunnen melden dat er 
mensen zijn gevonden die deze activiteiten willen 
gaan organiseren! De datums zijn helaas nu nog niet 
bekend; houd daarom de MVR website en de digitale 
nieuwsbrieven in de gaten! Wilt u meehelpen of 
meer informatie, mail dan naar secretariaat@ 
rkkerkbennekom.nl. 

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

In Memoriam Elisabeth Magdalena Vos-
Brinkman 

Op 30 mei 2022 overleed te Wageningen Elisabeth 
Magdalena (Els) Vos-Brinkman. Els was geboren op 
28 februari 1945 te Den Helder. Zij kreeg een 
gelovige opvoeding, en haar geloof heeft zich door 
de jaren ook verdiept door bijzondere ervaringen en 
door haar trouwe kerkgang zolang haar gezondheid 
dat toeliet. Zij trad in het huwelijk met Gerard Vos en 
kreeg drie zonen, Paul, Edgar en Ronald, en later 
volgden 6 kleinkinderen. Els was een lieve, zorgzame 
moeder, voorzichtig, niet oordelend over anderen, 
rechtvaardig en eerlijk. "Ik houd van mensen, vooral 
van kinderen" was een kenmerkende uitspraak van 
haar. Ook toen zij geestelijk achteruit ging was zij blij 
wanneer zij door haar kleinkinderen aangesproken 
werd als 'Oma Els', en bleef zij steeds haar 
dankbaarheid tonen aan mensen die haar hielpen. 

Haar sociale aard bleek ook uit het feit dat zij 25 jaar 
vrijwilligster was bij Vilente. Bij het Katholiek 
Vrouwen Gilde schreef zij gedichten voor speciale 
gelegenheden. Toen haar levenseinde naderde heeft 
zij het H. Sacrament der Zieken ontvangen. Haar 
uitvaartdienst en begrafenis vonden plaats op 4 juni 
te Bennekom. 

Moge zij rusten in vrede, en moge zij een 
voorspreekster zijn voor hen die haar missen. 

In memoriam Mart de Beule-Linsen 
Mart, Martha Wilhelmina Elisabeth, de Beule-Linsen 
is geboren op 1 oktober 1931 in Wageningen en 
overleed in Bennekom op 17 juni 2022 in de leeftijd 
van 90 jaar. Ze had 3 broers en 3 zussen en was de 
op een na oudste. Het gezin was erg katholiek zoals 
genoemd werd in de voorbereiding van de afscheids-
viering in het crematorium. Iedere zondag in vol 
ornaat naar de kerk, soms 2 keer op die dag. Haar 
geboortejaar geeft al aan dat zij de oorlog heel 
bewust heeft meegemaakt evenals haar broers en 
zussen. Mart had een ijzersterk geheugen over die 

tijd, maar ook over alle andere dingen die ze 
meemaakte kon ze zeer gedetailleerd vertellen. Zij 
was iemand die heel gauw contact legde met 
iedereen in het dorp tijdens het boodschappen 
doen. Ze had de gave om met iedereen om te gaan. 
Toen ze minder mobiel werd was de telefoon een 
uitkomst voor haar. 

Zij kreeg de kans om na de lagere school naar de 
handelsdagschool te mogen gaan. Als meisje, in die 
tijd was dat nog niet zo gangbaar maar ze heeft de 
kans gegrepen. Ze heeft 17 jaar gewerkt en na de 
geboorte van haar zoons, Jos en Edwin heeft ze er 
bewust voor gekozen om voor hen beide te zorgen. 
Ze is in 1966 getrouwd  met Jos de Beule. Na een 
tijdje inwonen bij haar ouders zijn ze samen gaan 
wonen op de Diedenweg op een hele mooie plek die 
nog steeds een prachtig uitzicht heeft. Daar genoot 
ze van, evenals van haar tuin, voor en achter het huis 
en haar kamerplanten. 

Tijdens de voorbereiding van de viering is er veel 
verteld over haar. Zij genoot van haar jongens, gaf ze 
veel vrijheid. Muziek was voor haar en de jongens 
belangrijk. Een nieuwe geluidsinstallatie was haar 
idee. Iedereen voelde zich thuis. De vriendinnen van 
haar beide zoons waren een welkome aanvulling van 
het gezin en zij voelden zich meteen thuis. De 2 
kleinkinderen, Melissa en Robert, waren haar 
oogappels. 

De lezing in de viering was een bewerking van psalm 
103, vers 15-16; deze lezing beschrijft het leven van 
de bloemen, hun groei, bloei en sterven. Ze zijn net 
zo kwetsbaar als een mensenleven. 

Het leven was voor haar niet altijd rozengeur en 
maneschijn. Ze was zwaar astmatisch, heeft veel in 
het ziekenhuis gelegen. Dan werden de beide zoons 
bij familie ondergebracht. Ondanks  haar kwetsbare 
gezondheid was ze een doorzetter. Ze ging niet bij de 
pakken neerzitten. Het glas was altijd halfvol. Ze was 
zorgzaam, hield niet van ruzie en was zeer gastvrij. 

Elke mens, elke bloem groeit op zijn/haar eigen 
wijze, ontwikkelt zich. Aan elk leven komt een einde. 
Wanneer ……… dat weten we niet. Mart had de 
laatste dagen van haar leven zelf het gevoel dat het 
niet lang meer zou duren. De telefoon en de TV 
waren voor haar de laatste tijd heel belangrijk. Maar 
toch gaf ze in de laatste telefoongesprekken die ze 
had aan: “morgen ben ik er niet meer” en het heeft 
zo mogen zijn. 

Elke bloem bloeit en leeft op zijn eigen wijze en ieder 
zal geplukt worden. Maar duren zal de liefde van 
God, de Eeuwige. 

mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
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In Memoriam Aad Groenewegen 
Op 8 juli 2022 is Aad Groenewegen overleden in de 
leeftijd van 93 jaar. Hij heeft vele jaren op 
Wageningen Hoog gewoond en was actief lid van 
onze geloofsgemeenschap. In augustus 1997 werd 
hij lid van de MOV. Gezien zijn interesse en zijn 
contacten in Zuid-Amerika richtte hij zijn aandacht 
vooral op onze projecten met ENDA in Riberalta en 
El Alto in Bolivia. Via de heer Ringoet was het Casa 
Qantuta project ingebracht en daarbij was Aad de 
contactpersoon. Hij beheerste de Spaanse taal goed 
en had rechtstreeks contact met Hugo Montecinos 
en later met Carlos Oros, de leiders van ENDA. Zijn 
eerste brieven gingen per fax; later ging Aad over op 
e-mailcorrespondentie. Hugo heeft verschillende 
malen Bennekom bezocht (in 1998, 2000 en in 2002). 
In dit laatste jaar had hij logies bij Aad en Sjan thuis. 
In maart 2009 nam Aad afscheid van onze MOV in 
verband met zijn verhuizing naar Uden. 

De eucharistieviering om zijn afscheid te vieren was 
in de St. Petruskerk in Uden. De dienst was heel druk 
bezocht en er werd veel aandacht besteed aan het 
leven van Aad door zijn dochters en kleinkinderen. 
De liefde van Aad voor ons project ENDA Bolivia, 
overgebracht door zijn dochters, kwam tot uiting 
met de uitnodiging aan onze MOV om een extra 
collecte voor ENDA Bolivia te houden aan het eind 
van de dienst. Margot heeft ons project uitgelegd en 
er was een mooie opbrengst van € 421,25. 

Onze MOV was vertegenwoordigd door Margot 
Rewinkel, Nelly Beerepoot, Ruud Gommers en Jan 
Wouters. 

Onze geloofsgemeenschap en 
vrijwilligerswerk 
Binnen onze geloofsgemeenschap wordt heel veel 
werk verzet. Allerlei mensen zetten zich vrijwillig in; 
ieder op eigen wijze en naar eigen vermogen. HULDE 
en DANK aan deze mensen voor al het werk dat zij 
verzetten. Wat zouden we zijn zonder hen. Zij en wij 
allen zorgen ervoor dat onze Bennekomse 
geloofsgemeenschap bloeiend en energiek is en 
blijft. Ons open karakter wordt door velen (ook 
komende van buiten onze gemeenschap) zeer 
gewaardeerd. 

Ondanks de inzet van velen zijn er toch functies, 
activiteiten, projecten en klussen die nog niet 
opgepakt worden en zijn er werkgroepen die nog wel 
een extra lid kunnen gebruiken. De PR-groep heeft 
bedacht een overzicht van groepen waarvoor 
mensen gezocht worden, op te gaan nemen in het 
MVR NieuwSBlad. Hopelijk staat er iets tussen dat u 
aanspreekt! Vele handen maken het werk lichter en 
onze geloofsgemeenschap nog meer een echte 
gemeenschap! 

Wellicht wilt u eerst wat meer informatie. Die kunt u 
verkrijgen via de aangegeven persoon. Ook kunt u 
met deze persoon afstemmen of de activiteit/klus bij 
u past, gezien uw mogelijkheden. 

Vacaturelijst vrijwilligers MVR Bennekom, augustus 2022 

Werkgroep/koor vacature contactpersoon 

Werkgroep 
Gezinsviering 

nieuwe leden; 
voorzitter 

Egon Hofstad, egon.hofstad@gmail.com 

Werkgroep Sint 
Maarten 

ouders/opa’s/oma’s 
 die mee willen helpen 

Irene Hofstad, polhofstad@gmail.com 

Kinderkerk 
ouders/opa’s/oma’s 

 die mee willen helpen 
Pieter Boers, pietboers@upcmail.nl 

Koor Arsis 
pianist; 

zangeressen, zangers; 
gitarist 

Conny v.d. Broek, 
cm_vandenbroek@hotmail.com 

Redactie redacteur/opmaker NieuwSBlad Jos Jansen, josjansen@xs4all.nl 

   

   

Heeft u ook een vacature die in deze lijst moet worden opgenomen of kan de vacature van de lijst? Stuur 
dan een mailtje naar secretariaat@rkkerkbennekom.nl. 
  

mailto:egon.hofstad@gmail.com
mailto:polhofstad@gmail.com
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:cm_vandenbroek@hotmail.com
mailto:josjansen@xs4all.nl
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
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Parochiedag op 25 september 
Omdat Corona nog steeds niet de wereld uit is 
moeten we voorzichtig zijn en alert blijven. 
Desondanks gaan we dit jaar toch weer gezellig 
Parochiedag vieren. We hadden een beetje gehoopt 
dat dat al in de nieuwe Parochiezaal zou 
plaatsvinden maar zoals u weet heeft de bouw van 
verschillende kanten wat hinder ondervonden en 
heeft daardoor vertraging opgelopen. Dus doen we 
maar weer vanouds in Torenzaal en op kerkplein. 

De Parochiedag is dit jaar – zoals eigenlijk elk jaar – 
eind september en wel op zondag 25 september. Die 
dag zal weer beginnen met een mooie liturgische 
viering verrijkt met zang van de diverse koren. En 
daarna een gezellig samenzijn met koffie, thee en 
koek, en een drankje ter afsluiting (naar goed 
Katholiek gebruik). Ook de Paaskaars willen we weer 
verloten, dus lootjes zullen te koop zijn op de 
zondagen daaraan voorafgaand en in ieder geval ook 
op de dag zelf. 

En omdat we nog geen aparte vrijwilligersmiddag 
hebben kunnen houden, zal dan op deze dag de 
vrijwilligster of vrijwilliger van het jaar worden 
gekozen. Wij weten al wie het wordt, maar het blijft 
natuurlijk spannend. 

We zijn uiteraard nog op zoek naar mensen die wel 
iets willen bakken of maken voor bij de koffie. Wil u 
dat, geef het dan even door aan de locatieraad, of op 
het invulschema achterin de kerk. Bij voorbaat onze 
hartelijke dank. 

De MVR locatieraad 

Parochiedag MVR, zondag 25 
september 

 

Op 25 september a.s. is het dan weer zover, 
Parochiedag! Kijkt u er al naar uit, om elkaar na de 
vakantie periode weer te ontmoeten in en na de 
viering?! 

De voorbereidingen zijn al in volle gang, in juni is daar 
al mee gestart, want het vraagt een ruime 
voorbereidingstijd en er moet nogal wat 
gecoördineerd worden. Coördinator Willem van 
Wingerden coördineert het gehele proces. En een 
proces dat is het. Gaandeweg krijgt het zijn vorm. 

Het thema moet gekozen worden aan de hand van 
de lezing(en) van die zondag. Dirigentes van de 

verschillende koren – t.w.: Conny van den Broek, 
Rineke Hoens en Matty Huls – zoeken er passende 
liederen bij en daar wordt dan vervolgens hard op 
geoefend, zodat het klinkt als een klok. De 
voorganger buigt zich over de begroeting, 
overweging, geloofsbelijdenis, tafelgebed en de 
diverse gebeden. En zo zijn er nog meer zaken die 
erbij komen kijken. Met al deze facetten hopen we 
zo met elkaar een mooie, aansprekende en 
inspirerende viering samen te stellen voor 
Parochiedag, waarin een ieder – ook de kerkganger 
– zijn aandeel heeft. 

Een tipje van de sluier is het thema: 
Houd jezelf een spiegel voor…. 

Komt allen! – voorzien van een goed humeur en in 
feestelijk, fijn zittend ornaat – en laten we er met 
elkaar weer een hele gezellige en mooie Parochiedag 
van maken! 

Parochieel Voorganger van die dag 
Marianne Thie 

  

Kerkproeverij 
zondag 9 oktober 2022 

MVR Bennekom 
Hans Lucassen en koor Arsis. 

Welkom! 

Kerkproeverij is een initiatief van de protestantse en 
katholieke kerken in Nederland. Het is een zondag 
waarop parochianen hun buren, vrienden, kennissen 
en collega’s uitnodigen een keer met hen mee naar 
de kerk te gaan. In de kerk is immers plek voor 
iedereen. Maar misschien is het ook een mooie 
gelegenheid voor mensen uit de parochie om kennis 
te maken met de Maria Virgo Regina geloofs-
gemeenschap. Of je regelmatig in de kerk komt of er 
nog nooit bent geweest, je bent welkom! 

De geloofsgemeenschap MVR organiseert de 
Kerkproeverij op zondag 9 oktober om 10:00 uur in 
de MVR kerk in Bennekom. Pastor Hans Lucassen en 
het koor Arsis gaan er een mooie viering van maken. 
Na afloop kan er met een kop koffie of thee 
nagepraat worden. 

Meer informatie, ook over eventuele corona-
maatregelen, vindt u t.z.t. in de digitale nieuwsbrief 
(bit.ly/Katholiek_Bennekom_Nieuws) van onze 
geloofsgemeenschap en op de MVR-website. 

https://bit.ly/Katholiek_Bennekom_Nieuws
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Vrede voor jou! 
Op zondag 3 juli ging Diny Booyink voor in de laatste 
gezinsviering vóór de vakantie. Ondanks het feit dat 
dirigente Matty Huls er niet was (Rineke Hoens 
dirigeerde voor één keer), zongen de kinderen van 
het kinderkoor toch, zelfs solo! De viering stond in 
het teken van ‘Vrede’. 

Het eerste Bijbelverhaal ging over de vluchtelingen 
van het volk Israël, die hun land en stad erg missen. 
God troost hen; de profeet belooft hen een 
terugkeer, met name naar Jeruzalem, die dan een 
stad van Vrede zal worden. Diny legde de link met 
vluchtelingen uit de Oekraïne, die ook hun land 
missen. Wat zou jij doen als je gevlucht was en te 
horen kreeg dat je terug kon omdat de situatie in 
jouw land weer veilig was? Zou je teruggaan naar je 
dorp, dat misschien in puin ligt, of toch blijven in het 
land waar je zolang onderdak hebt gevonden?  

In het tweede Bijbelverhaal stuurt Jezus de 
leerlingen twee aan twee op weg. Niet om vakantie 
te houden, maar om de blijde boodschap te 
verspreiden. Dat moeten ze doen op een lieve 
manier, als een lammetje dat symbool staat voor 
vrede, en zonder spullen voor onderweg. Groet met 
‘Vrede aan dit huis en allen die erin wonen’. Ben je 
welkom, vertel dan je verhaal. Ben je niet welkom, 
ga dan gewoon weg. Dring je geloof niet op! 

De overweging eindigde met een prachtig beeld: het 
beeld van een baby’tje dat drinkt aan de borst van de 
moeder, dát is vrede! Diny besloot de viering met 
een gedicht:  

‘Vrede is de droom van een kind, 
vrede is de droom van een moeder, 
woorden van liefde onder de bomen.’ 

Het kinderkoor en alle mensen in de kerk zongen als 
antwoord:  

“Want je hebt een droom, 
dat alles anders kan, 
dat niets je tegenhoudt, 
je weet het komt ervan.” 

Aan het eind van de viering werden ook wij op pad 
gestuurd: er werden kaarten uitgedeeld, waarmee 
we zelf een blijde boodschap mogen verspreiden. 

De liturgie en de overweging van deze viering zijn 
nog terug te lezen op de website 
www.rkkerkbennekom.nl. 
 

 

Bij de koffie en limonade was er een ‘hand van vrede’ 
voor iedereen; van koek, om op te eten. 

 

Wil je ook meehelpen om op een creatieve manier 
de blijde boodschap uit te dragen? De werkgroep 
gezinsviering is dringend op zoek naar vaders, 
moeders, opa’s of oma’s, die 4 keer per jaar mee 
willen helpen om de gezinsvieringen vorm te geven! 
Neem contact op met Rita van Doesum-Karsten 
(secretariaat@rkkerkbennekom.nl). 

De naaste worden 
In november 2019 liep een hardloopster van mijn  
trainingsgroep ‘de Ronde Venen’ marathon in 
Abcoude. Deze marathon is een hele grote ronde 
door onder meer Vinkeveen, Mijdrecht, Uithoorn 
met start en finish in Abcoude. Na ruim 20 km, 
voorbij Mijdrecht, stapte zij uit en zij ging liften om 
weer in Abcoude te komen. Auto’s reden haar 
voorbij, niemand nam haar mee, totdat een auto 
stopte met een Syrisch gezin dat pas 2 jaar in 
Nederland was. Zij brachten haar naar de finish 
hoewel dat voor hen een omweg was. 

Ik moest hieraan denken toen Ben Piepers, tijdens de 
viering op 10 juli, het in zijn overweging had over het 
bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. De 
vreemdeling hielp de berooide man. Ben: ‘Iedereen 
kent het verhaal van de barmhartige Samaritaan. 
Toch is het een verhaal dat, althans bij mij, telkens 
weer nieuwe elementen naar boven brengt. In de 
Thora staat: “God en je naaste beminnen als jezelf”. 
Nu kun je dat makkelijk zeggen, maar om het te doen 
is heel wat. Hoe doe je dat dan? Wie is je naaste en 

http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl


 

11 
 

wie is God? In de schrift kom je God tegen in de 
naaste, in de mens voor wie jij de naaste wordt. 
Waarbij er iets ontstaat als er zijn voor elkaar. Zoals 
God zich aan Mozes geopenbaard heeft: Ik zal er zijn. 
Jij bent er voor de ander, en de ander is er voor jou. 
In dat elkaar betekenis geven ontstaat de zin van het 
leven. Daar waar je elkaar probeert te verstaan, daar 
opent zich iets van de kern van waar het in het leven 
om gaat. In de evangelielezing wordt gevraagd: wie 
is mijn naaste? Jezus draait de vraag om: van wie 
wordt jij de naaste? In het evangelie lopen de 
priester en de leviet met een grote boog om 
beroofde reiziger heen, maar de Samaritaan, de 
vreemdeling, die gaat naar de berooide man toe en 
raakt bewogen door wat hij ziet. Dat is de kern: wat 
zie je en waardoor raak je bewogen? Waardoor kom 
je tot handelen? De Samaritaan wordt zo de naaste 
van de berooide man.‘ 

Wie is nu de naaste? Dat is, aldus Ben, hij die 
barmhartigheid heeft bewezen, die voor de berooide 
man als God is geworden. Want het tonen van 
barmhartigheid, dat is eigenlijk de opdracht van God. 
Eigenlijk zegt het verhaal: de Samaritaan heeft God 
ontmoet in het zien van de berooide man. Dit is dat 
je God ontmoet in de ander. 

Het was de laatste viering voor de vakantie dat ARSIS 
zong. De kerk zat vol en de gezangen waren prachtig. 
Na de overweging was er stilte en vervolgens 
speelde Conny van den Broek een prachtig stuk op 
de piano waarbij je voelde dat God in de hele kerk 
aanwezig was. 

Ben sloot af met een dankgebed: ‘U danken we voor 
al het goede dat wij ontvangen. Dat elke mens het 
waard is om mee te doen. Schenk ons uw inspiratie 
op de weg van het leven. Dat wij met uw  Geest, de 
geest van Jezus Christus, meer en meer mensen 
worden naar uw hart.’ 

Na het slotlied was er applaus. 
Hans Wilmink 

Zingen bij de Laudenviering 
Op zondag 21 augustus zijn wij als koor al om negen 
uur in de kerk om alle gezangen te repeteren voor de 
viering die begint om tien uur. ‘Wij staan niet 
symmetrisch’, roept Willem. Wij schuiven wat heen 
en weer en dan is er ineens het idee, dat Ceciel, die 
sopraan zingt, bij de alten gaat staan. De sopranen 
en alten staan dan bij elkaar en hebben steun aan 
elkaar, evenzo voor de bassen en tenoren. Wij 
repeteren alle liederen nogmaals en merken dat het 
aanzienlijk beter gaat dan in vorige repetities. 

Wij hadden al driemaal gerepeteerd op de maandag-
avonden, steeds van zeven tot acht uur, maximaal 
een uur. De meeste liederen worden meerstemmig 
gezongen en er zaten een behoorlijk aantal nieuwe 
liederen bij. Ceciel zong voor de eerste keer mee. ‘Ik 
wil het proberen en weet niet of ik het kan’, had ze 
vooraf gezegd. Wij stelden haar gerust: ‘Geen 
probleem, wij hebben een uitstekende dirigent, 
Viviane, dus dat komt helemaal goed.’ En daar 
begonnen wij. Eerst de partij voor de sopranen, dan 
de alten, dan de tenoren, (dat was nu alleen Peter, 
die gelijk de juiste melodie te pakken heeft), en dan 
wij, de bassen, Willem en ik. Oef, dat is lastig! Een 
melodie die ik helemaal niet ken, de tekst die ik ook 
niet ken en bovendien ver boven de notenbalken 
geprint staat. Hoe doe ik dat in godsnaam. Beide 
tegelijk lezen is ondoenlijk. ‘Let eerst op de melodie’ 
stelt Viviane ons gerust. Met engelengeduld en vaak 
oefenen loodst zij ons door de melodie. Dat inslijten 
van de melodie heeft tijd nodig. En dat kwam goed. 
De Psalmen zingen gaat nog wel het gemakkelijkst. 
De verzen om en om door de dames en de heren. Het 
klinkt alsof wij monniken zijn, die ’s ochtends in het 
klooster deze gezangen ten gehore brengen. En dan 
de woorden in de Psalmen: ‘Vermetelen drijft Hij 
uiteen, Als bronwellen vloeien mijn tranen’. Ik kan er 
wel van genieten. 

Op zondag 21 augustus tijdens de Laudenviering 
zingen wij als een zeer goed geoefend koor. Viviane 
laat tijdens het zingen een lach zien op haar gezicht. 
Dit stimuleert. Wij hebben plezier en merken dat de 
gezangen goed landen in de kerk. Ceciel zingt in haar 
eentje de sopraanpartijen alsof zij al jaren bij ons 
heeft gezongen. En natuurlijk na afloop koffie en 
thee, op een zeer zonnig kerkplein. Het was een hele 
mooie viering. Alsof iedereen een lauden in een 
klooster bijwoonde. 

Hans Wilmink 

Vlegeldag 2022 
De dag van de baldadige jongeren in Bennekom, 24 
augustus 2022, oftewel Vlegeldag! Ik was er om 7.30 
uur en heel verbaasd dat de Torenzaal vol met 
onbekende mensen zat, massa s apparatuur, maar 
waar was mijn kleding??? 

Ik wenste iedereen goedemorgen en uitte mijn 
verbazing over mijn verdwenen kledingrekken, 
waarop een van de mannen zich omdraaide en zei 
“Die staan in het hok hiernaast,” “In de kerk?” “Nee, 
in het hok hiernaast.” Duidelijk. Een snelle blik in de 
toren wees uit dat het niet daar was maar het was 
ook niet in de ruimte die ooit weer de Parochiezaal 
moet worden. Gelukkig kwam John van de Linden 
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eraan! “John weet jij waar mijn rekken zijn?” 
Opgewekt als altijd zei John “In de kerk.” 

We hebben even overwogen of de man in kwestie 
uitleg moest krijgen over het verschil tussen een kerk 
en een hok, maar hebben het erbij gelaten en 
kwamen tot de conclusie dat Maria er in ieder geval 
op vooruit is gegaan, van ‘n stal naar een 
hok…………… 

‘s Middags liep ik door de kerk en daar zaten twee 
jonge meisjes, het ene meisje was duidelijk van 
katholieke oorsprong en was het andere meisje 
uitleg aan het geven over het Onze Vader. Zij bad het 
hardop voor en ik hoorde de zo vertrouwde 
inmiddels niet meer in gebruik zijnde tekst. Zij was 
kennelijk al lang niet meer in de kerk geweest maar 
toch nog heel vertrouwd met de gebeden. Prachtig 
moment was dat. 

Buiten was het gloeiend heet, de warmste 24 
augustus ooit. Niet alleen de zon brandde, ook de 
vrijwilligers stonden in vuur en vlam van geluk dat er 
na twee jaar weer een Vlegeldag was! De 
gezelligheid kon niet op! Het was een heerlijke dag 
vol warmte van de mensen en de zon en de 
verkoopresultaten van kleding, curiosa, boeken, 
koffie met iets lekkers erbij, (alles vers gebakken) 
mocht er wezen: € 738,80 was de dagopbrengst. 

 

Lieve Vlegels, hartelijk dank voor jullie geweldige 
inzet! Volgend jaar gaan wij weer met hetzelfde 
enthousiasme verder! 

Namens de Vlegels, Janneke Postma. 

Paus Franciscus 
Maandag, 27 juni, zit de Verrijzeniszaal bij de kerk in 
Wageningen afgeladen vol. Prof. Erik Borgman komt 
vertellen over Paus Franciscus. De aanwezigen 
luisteren geboeid naar zijn verhaal dat ruim een uur 
duurt. Aan de hand van de PowerPoint presentatie 
die ik naderhand kreeg is dit verslag geschreven. 

In 2007 heeft Jorge Mario Bergoglio, toen 
aartsbisschop van Buenos Aires, het eindrapport 
geschreven van de bisschoppenconferentie in 
Latijns-Amerika. Gezien de grote verschillen die er 
waren een haast onmogelijke klus maar het rapport 
wordt alom geprezen. 

Bij het conclaaf van 2005 is Jorge Mario Bergoglio 
één van de favorieten maar Benedictus wordt 
gekozen. In 2013 treedt Paus Benedictus af. Hij mist 
de energie om de hervorming van de Curie door te 
voeren en om het onderzoek naar seksueel misbruik 
in de kerk aan te pakken. 

Direct na zijn verkiezing tot Paus in 2013 maakt Jorge 
Mario Bergoglio diepe indruk. Om te beginnen met 
de naam die hij kiest: Franciscus. En als hij na zijn 
verkiezing op het balkon komt om de mensen op het 
Sint Pietersplein te zegenen draait hij de rollen om. 
Na een hartelijke, informele begroeting vraagt hij de 
mensen om voor hem te bidden! Pas daarna geeft hij 
de mensen zijn pauselijke zegen. 

In het document Evangelii gaudium (de vreugde van 
het Evangelie ) van 2013 geeft hij aan wat voor hem 
de speerpunten zijn van zijn pontificaat. Een citaat: 
Ik geef de voorkeur aan een kerk die gewond is, pijn 
lijdt en vuil is omdat zij zich buiten op straat begeeft, 
boven een kerk die ongezond is omdat zij zich opsluit 
en zich vastklampt aan haar eigen veiligheid. 

Twee jaar later verschijnt de encycliek Laudate Si. 
Deze encycliek gaat over de verbondenheid van alle 
mensen onderling en met de natuur. Hij schrijft: De 
armen worden door de klimaatverandering het 
meest bedreigd. Wij vormen samen, met alle 
mensen één gemeenschap. 

De volgende encycliek heet: Fratelli Tutti. Neem een 
voorbeeld aan de Barmhartige Samaritaan. Plaats 
jezelf of de kerk niet in het centrum om dan te kijken 
wie er bij jou past. Nee; leef zó dat je de mensen om 
je heen ziet. Dan weet je voor wie jij, voor wie de kerk 
de naaste kan zijn. De onderlinge verbondenheid is 
een belangrijk thema. De Paus haalt de volgende 
uitspraak aan: Het leven is de kunst om mensen te 
ontmoeten, ook al zijn er veel meningsverschillen in 
het leven. 
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In de kerk zijn de voorbereidingen voor de 
bisschoppenconferentie van 2023 in volle gang. Bij 
het begin van het Synodaal Proces zei de Paus in zijn 
toespraak: Kom, Heilige Geest! U inspireert ons tot 
nieuwe manieren van spreken en legt woorden van 
leven op onze lippen. Behoed ons ervoor een 
‘museumkerk ‘ te worden, mooi maar stom, met veel 
verleden en weinig toekomst. 

Bij de rondvraag merkt Erik Borgman op dat we 
moeten beseffen dat onze kerk een wereldkerk is en 
dat de progressieve gelovigen in Nederland binnen 
die kerk een minderheid vormen. Op het gebied van 
Vrouwen in het ambt en het celibaat verwacht Erik 
Borgman op korte termijn geen koersverandering. 

Piet Muilwijk 
 
P.S.: Als je de presentatie van Erik Borgman wilt 
ontvangen kan dat. Stuur een verzoek naar 
plma@hetnet.nl en je krijgt de presentatie als bijlage 
in mijn antwoord. 

Aarde is al wat wij zijn 
Bij de viering op 28 augustus is onze kerk voor tien 
uur al behoorlijk vol. Het Johanneskoor opent met 
het lied: Overal zijt gij onzichtbaar gegeven. Dit klinkt 
al gelijk voortreffelijk. Het gezang van de ruim 35 
koorleden vult de hele kerk met haar uitmuntende 
akoestiek. Bas Jongeling dirigeert en Erik Onnink 
begeleidt het koor op de piano. Dan opent Ben 
Piepers de viering:  
‘Wij komen voort uit de aarde en aan het einde van 
ons leven gaan wij weer terug naar de aarde, wij 
worden weer stof. Soms veel te vroeg, met veel 
verdriet, soms laat. Wij zijn een deel van de aarde en 
staan er niet boven. De aarde is van God ’ 

In de dienst van het woord, leest Willem van 
Wingerden de eerste lezing voor uit het boek 
wijsheid van Jezus Sirach.  

‘Groot is de barmhartigheid van de Eeuwige: 
aan de nederige toont Hij zijn wijsheid. 
Voor de kwaal van de hoogmoedige 
bestaat er geen genezing, 
want de plant van het kwaad 
heeft wortel in hem geschoten.’ 

Daarna zingt het koor Psalm 24 met de krachtige 
beginregel:  

‘Van God is de aarde en die haar bewonen.’ 

Het evangelie volgens Lucas gaat over de parabel van 
de uitnodiging voor een bruiloft. De strekking van de 
parabel is dat je als gast niet gelijk op de beste plaats 
gaat zitten maar je nederig gedraagt en de laatste 
plaats inneemt. De gastheer zal je belonen voor jouw 

bescheidenheid. En daarnaast dat je als gastheer 
armen, kreupelen, blinden uitnodigt voor een 
maaltijd, waarvan je zeker weet dat zij je niks kunnen 
teruggeven. De Eeuwige zal je daarvoor belonen. 

Ben Piepers gaat in zijn overweging dieper in op onze 
relatie tot de aarde en wat nederig gedragen nu 
precies betekent. Ben: “De Psalm geeft een hele 
mooie insteek: Van God is de aarde en allen die haar 
bewonen. Daar zit heel veel in. De aarde is niet van 
ons. De aarde is van God. Dit betekent dat je als mens 
niet de beschikking hebt over de aarde, maar er een 
deel van bent. Van God is de aarde, de bron van 
leven en het mysterie om zicht krijgen op ons leven 
en op onze omgang met de aarde. Als je beseft dat je 
deel bent van de aarde en dat je net als alle 
schepselen daaruit voortkomt en weer terugkeert, 
dan maakt dit jouw positie meteen anders tegenover 
de overige delen van de schepping, tegenover 
andere mensen, maar ook tegenover de dieren, 
planten, tegenover het klimaat en de natuur. De 
grondtoon is dat het gaat om heel de aarde en dat je 
daar deel van mag zijn. Je mag er natuurlijk van 
genieten en je mag de aarde bewerken, maar altijd 
met respect en eerbied voor het geheel. Dat zit ook 
in het Evangelie. De ondertoon van de parabel is: 
bepaal ik waar ik ga zitten of laat ik me een plek 
aanwijzen. Wil ik het beheersen of laat ik het 
gebeuren. Er staat in de parabel: 

Wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, 
wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. 

Vernederen komt van het woord humilitas, 
nederigheid. Daarin zit het woord humus, aarde. Het 
gaat er dus om dat je aards probeert te leven en met 
beide benen op de grond durft te staan, mens durft 
te zijn en dat je pas mens wordt door te erkennen 
wie jij bent, van de aarde, met je sterke en je zwakke 
kanten. Dan kom je op de hoogte van God.” 

Na de overweging is stilte. Dan klinkt prachtige viool- 
en pianomuziek door Frank de Bont en Erik Onnink. 

Bij de mededelingen vertelt Willem van Wingerden 
dat alle bezoekers als een soort bonus voor hun 
aanwezigheid een boek mogen uitkiezen uit de 
uitstalling in het linker gangpad. Tijdens de Vlegeldag 
is al veel verkocht met een opbrengst van bijna 
€ 800. Een vrijwillige bijdrage geven voor het boek 
mag natuurlijk ook. 

Het slotlied is ‘Van grond en vuur zult Gij ons maken’. 
Op een stralend kerkplein praten we na bij koffie en 
thee en voor de kinderen limonade. Het was een zeer 
inspirerende viering. 

Hans Wilmink 

mailto:plma@hetnet.nl
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Lezing door Eugène de Groot over de 
overeenkomsten van de grote religies: 
maandag 28 november 
De werkgroep Bezinningsavond bestaat uit Laurens 
Beerepoot, Joost IJsselmuiden, Miranda Meuwissen 
en Hans Wilmink. De gewoonte was om op de laatste 
dinsdag van november een boeiende avond te 
organiseren met een goede spreker over een 
religieus thema dat ons allen boeit. De laatste twee 
jaar is hier niets van terecht gekomen vanwege 
corona. 

Joost is in Wageningen begonnen met het Titus 
Leerhuis. Daar zijn tot dusver twee zeer interessante 
sprekers geweest, hoogleraar Peter Nissen, die sprak 
over Titus Brandsma, en Eric Borgman, die een 
boeiende presentatie hield over onze paus. Beide 
avonden waren in Wageningen en zeer succesvol. Op 
maandagavond 26 september staat prof. Jan Peters 
op de agenda. Ook in Wageningen. Hij is jezuïet, 
emeritus hoogleraar Arabisch en Islamologie aan de 
Radboud Universiteit en actief in de christelijk-
islamitische dialoog. Hij komt spreken over de Islam: 
Vanuit welke inspiratie leefde en werkte 
Mohammed? En hoe wordt die inspiratie in de 
actuele islam nog herkend, door moslims en door 
christenen in onze eigen tijd? 

Het doel van het Titus Leerhuis is hetzelfde als van 
de werkgroep Bezinningsavond. Wij hebben dan ook 
besloten om de bezinningsavond in november 
onderdeel te laten zijn van het Titus Leerhuis. Dat 
betekent dat het Titus Leerhuis in november in 
Bennekom gehouden zal worden. Voordeel is dat 
goede deelname verzekerd is door degenen die het 
Titus Leerhuis al kennen en dat de drempel lager 
wordt voor belangstellenden van onze eigen 
geloofsgemeenschap. 

Op maandag 28 november willen wij een Titus 
Leerhuis avond houden in Bennekom. Eugène de 
Groot zal een lezing geven over de overeenkomsten 
tussen de grote religies: Taoïsme, Boeddhisme, 
Christendom en Islam. Hij is afgestudeerd filosoof, 
politicoloog en jurist aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Eugène de Groot is een aantal jaren 
monnik geweest in het trappistenklooster ‘de 
Achelse Kluis’. 

Noteer maandag 28 november al vast in uw agenda. 
De lezing zal om 20:00 uur beginnen. 

De werkgroep bezinningsavond 

Uiteindelijk ben ik toch wel een 
verbinder 

Interview met Ben Piepers 

 

Anders dan bij voorgaande interviews, vindt het 
gesprek met Ben Piepers plaats in de Torenzaal van 
onze kerk. Ben had vóór dit interview een afspraak 
met iemand die hij begeleidt, zodoende lag de 
Torenzaal voor de hand. Hij houdt ervan om bezig te 
zijn. ‘Mijn jaargenoten hebben allemaal gezinnen, 
kinderen. Ik ben alleen en heb geen baan meer, dus 
ik heb de tijd. Ik zoek mijn weg. Ik heb een aantal 
dingen die ik met plezier doe: liturgie, cursuswerk, 
dingen zelf uitzoeken. Mijn hobby is om met kunst 
bezig te zijn en de kunst te verbinden met 
spiritualiteit en geloofsvragen.’ Daarnaast onder-
houdt hij contact met veel vrienden. Een grote groep 
kent hij vanaf zijn seminarietijd en de studie 
Theologie. Een andere groep vrienden kent hij vanaf 
de tijd dat hij op kamers woonde in een oud 
bejaardenhuis in Bunnik, daar waren ook 
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verpleegkundigen bij en zelfs een arts. Op zijn 
verjaardag komen ze nog steeds allemaal. 

Ben groeide op op een boerderij in Beltrum in een 
gezin met acht kinderen. Zijn opa woonde met twee 
van zijn broers in bij het gezin. Hij had een goede 
jeugd; soms zaten ze wel met z’n veertienen aan 
tafel. ‘Dat was best gezellig’. In zijn jeugd was Ben 
misdienaar. Hij was geabonneerd op een blaadje van 
de paters uit Bergen op Zoom en in het laatste jaar 
van de basisschool werd hij uitgenodigd om een paar 
dagen bij de paters door te brengen. De pastoor 
vond dat geen goed idee. Hij vond dat Ben naar het 
seminarie van het bisdom moest, en dat leek Ben ook 
wel wat. ‘Ik had er niet precies een beeld bij. Ik dacht, 
ik zie het wel. Ik had ook niet het idee om priester te 
worden.’ Het pastoraatswerk was wat hem trok; 
voorgaan in liturgie en contact leggen met mensen. 

Het klein seminarie was gewoon een middelbare 
school. ‘Ik was niet goed in het leerwerk en wiskunde 
vond ik helemaal vreselijk. Ik had veel interesse in de 
vakken als geschiedenis, literatuur, waarin veel 
ruimte was voor bezinning, beschouwing, voor het 
mystieke. Wel steeds met beide benen op de grond, 
maar in de wetenschap dat je niet alles kunt 
beredeneren. Wij hadden een Franse leraar, die 
extra vakken gaf: kijken naar fotografie, gedichten 
lezen, toneel en theater. Ook liturgie is een spel, daar 
kwam het allemaal bij elkaar.’ 

Na het klein seminarie ging Ben praktische Theologie 
studeren aan de Katholieke Theologische 
Hogeschool Utrecht, met als bijvakken liturgie en 
exegese (Bijbelstudie). De Hogeschool werkte samen 
met de faculteit van de Universiteit, die meer 
protestants was en waar ook vakken gevolgd konden 
worden. 

Voor het afstuderen liep Ben een aantal stages, o.a. 
in Rotterdam. ‘Ik werkte zes weken in de havens, bij 
de Rotterdamse Droogdokmaatschappij, en zes 
weken in de wijk. Zo leerde ik omgaan met de vragen 
in de fabriek en in de wijk. Daarop volgde dan 
bezinning tijdens de begeleiding. Ik deed ook een 
stage in Assen, in een psychiatrisch centrum. Dat 
vond ik wel lastig, omgaan met mensen die in de 
kreukels zitten. Ik heb er veel van geleerd. Dit is ook 
belangrijk voor een geloofsgemeenschap, omgaan 
met mensen die zeer kwetsbaar zijn.’ 

Na zijn afstuderen in 1976 is Ben begonnen als pastor 
in IJsselstein. ‘Wij waren met vier nieuwe mensen, 
drie priesters en een pastoraal werker, en volgden 
een pastoor op die zeer traditioneel was. Er waren 
twee katholieke kerken in IJsselstein en ieder 
weekend acht vieringen. Wij gingen twee aan twee 

voor, dat was ook om meer bekendheid te krijgen bij 
de parochianen. Wij hadden een goede taak-
verdeling en ieder een wijk. Ik ben er 6 jaar gebleven, 
het werken in een team was erg leuk. Heel tragisch 
en heftig was dat één van mijn collega’s overleed, hij 
werd dood gevonden. Na een jaar heb ik toen Hans 
Lucassen gevraagd om bij de parochie IJsselstein te 
komen. Hans kende ik al van het seminarie.’ 

In 1982 ging Ben naar Lelystad. Dat was een bewuste 
keuze. ‘Ook in de polder was teamwork belangrijk. Er 
waren veel vrijwilligers actief, bijvoorbeeld in 
wijkcontactwerk, liturgische groepen, catechese. Het 
boeiende van de polder was dat iedereen van elders 
kwam en gewend was om dingen los te laten. Je kon 
daar dus echt vrij pionieren, ook kerkelijk, om dingen 
uit te proberen. Dat was heerlijk. Het was een grote 
parochie met Swifterbant, Dronten en Bidding-
huizen. Wij hadden een team en er kon veel. Ik had 
het gevoel dat je met mensen samen de gemeen-
schap vormde, dingen opbouwde. Je rol als pastor 
was stimuleren, ondersteunen. Wij hadden als team 
externe ondersteuning. Elk jaar gingen wij met een 
aantal bestuurders in de parochie evalueren en 
nieuwe plannen maken voor het komende jaar, we 
werkten met jaarthema’s. Ik ben ook een aantal 
jaren gespreksleider van het team geweest. Een 
boeiende tijd!’ 

In 1994 werd het Wageningen en Bennekom. ‘Ik heb 
met heel veel plezier gewerkt in Lelystad, maar 
uiteindelijk vond ik dat ik na 12 jaar wat anders 
moest doen. Je moet niet blijven hangen. Ik koos 
ervoor om in Wageningen in de pastorie te gaan 
wonen, vooral omdat dit de meest complexe 
parochie was. De Verrijzeniskerk en Johannes de 
Doper kerk waren pas vier jaar samen en daar zat 
nog wel pijn. En dan had je ook nog het studenten-
pastoraat.’ 

Bennekom sloot goed aan bij wat Ben gewend was in 
de polder. ‘Het eerste jaar in Bennekom en 
Wageningen was ik alleen, na een jaar is Cathrien 
Meuwissen er gelukkig bij gekomen. Pater Hans 
Koenen was op afstand eindverantwoordelijk en ging 
vooral voor in de liturgie. Je mocht het zelf 
ontdekken. In Bennekom was toen al een 
pastoraatsgroep en je had hier al parochiële 
voorgangers. Pastoor Toon Severt ging ook nog af en 
toe voor.’ 

Ben je na je tijd Wageningen en Bennekom met 
emeritaat gegaan? ‘Nee, in 2007 ben ik weggegaan. 
Ik had hier meer dan tien jaar gezeten en na tien jaar 
heb ik iets van: ‘nu wat anders’. Ik ben voor dekenaat 
Oost Gelderland gaan werken en deed dienst-
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verlening op gebied van liturgie en catechese. Toen 
bisschop Eijk kwam, werden alle dekenaten en het 
middenkader opgeheven. Omdat ik bedongen had 
tot mijn 65ste te kunnen blijven en ik parttime wilde 
werken, werd me een basispastoraat aangeboden in 
de Lucasparochie in Leusden; ook Achterveld, 
Barneveld, Voorthuizen, Nijkerk, Putten en Ermelo 
horen tot deze parochie. Ik kon nu meer tijd 
besteden aan kunst. Met kijken naar kunst was ik al 
in Wageningen begonnen. Rond de veertigdagentijd 
zetten we achter in de kerk in Wageningen met een 
groep mensen een expositie in elkaar. Heel 
inspirerend. Met het oog op na mijn 65ste heb ik me 
ook bekwaamd in het geven van cursussen. En ik had 
bijna wekelijks gesprekken en studieprojecten met 
Hans Koenen. 

Er is heel veel veranderd in de kerk. Niet alleen door 
beleid van het bisdom, maar ook door veranderingen 
in de maatschappij, waarin nu meer aandacht is voor 
het individu. 

Ik denk overigens dat er altijd groepen mensen 
zullen zijn die zich bezinnen op wat de zin is van het 
leven. Wat dat betreft leven wij nu in een tijd van 
overgang. Ik zou wel graag meer creativiteit willen 
zien. In de stage in Rotterdam heb ik van professor 
De Lange geleerd: het gaat altijd om de doelen. Je 
moet als pastor goed helder hebben waar je naar toe 
wilt. Dus de droom levend houden, het visioen.’ 

Heb je twijfels gehad, dat je iets anders moest gaan 
doen of moeilijke momenten? ‘Nee, iets anders 
doen heb ik nooit overwogen. Ik heb wel eens 
overwogen om over te stappen naar een andere 
kerk, meer in de vrijzinnige richting. Maar je stapt 
ook daar in een structuur, dat trok me niet. Je hebt 
toch een bepaalde nestgeur in de katholieke kerk. De 
vraag is: in hoeverre trek je je iets van bepaalde 
dingen aan. Er is best ruimte en ik heb geleerd om 
binnen de grenzen te zoeken naar mogelijkheden. 
Aan sommige dingen moet je geen ruchtbaarheid 
geven. Dat zei kardinaal Alfrink al: niet alles vragen. 
Je doet het immers met de beste bedoelingen voor 
de gemeenschap. Het Tweede Vaticaans Concilie 
legde het accent op kerk als ‘Volk van God 
onderweg’. Later kwam de kerk als ‘Lichaam van 
Christus’ meer op de voorgrond. Beide beelden 
hebben hun eigen zeggingskracht. In het eerste krijgt 
de gemeenschap meer aandacht, het proces van 
samen kerk-zijn; in het tweede ligt het accent meer 
op de inhoud, kerk in de navolging van Christus. Het 
mooiste zou zijn  als beide beelden elkaar aanvullen. 
Naar mijn idee is het belangrijk dat in de kerk van de 
traditie ruimte is voor de Geest, die mensen bezielt 

en creatief maakt. Als regeltjes de overhand krijgen 
is dat de dood in de pot.’ 

Wat is het aantrekkelijke in de katholieke kerk? ‘In 
de lokale geloofsgemeenschap zijn boeiende 
processen. Je staat in een langere traditie waarin 
veel goede dingen zijn ontstaan, zoals aandacht voor 
persoon en gemeenschap en aandacht voor ethiek 
en mysterie. Dat zijn de kernwaarden waar het om 
gaat. Het is belangrijk dat de persoon tot zijn recht 
komt, maar ook dat je dienstbaar bent aan de 
samenleving, dat je oog hebt voor ethische vragen. 
Waar gaat het om in de maatschappij en in het 
leven? Het is belangrijk dat je nadenkt over de 
vraagstukken die er zijn en dat je een standpunt 
inneemt, maar ook de goede vragen stellen is heel 
nuttig. Dat laatste is vaak belangrijker dan 
oplossingen aandragen. Christus leefde vanuit de 
Thora, met als basis ‘God beminnen als jezelf’. De 
een gaat hier strikt mee om, de ander neemt wat 
ruimte. Het is de vraag welke positie je inneemt. 
Maar je moet wel oog hebben voor mensen die 
houvast zoeken, die zijn heel onzeker en die hebben 
meer behoefte aan vastigheid. De mysteriekant is 
overigens ook heel erg katholiek.’ 

Wat betekent de Bijbel voor jou? ‘De Bijbel is voor 
mij een boek vol wijze literatuur. Ook als geloofsboek 
is het voor mij een veelzeggend boek. Het  bijzondere 
van de Schrift is dat er zo veel mooie verhalen in 
staan. Verhalen hebben veel ruimte in zich; je kunt 
ze in een nieuwe situatie weer opnieuw lezen en dan 
hebben ze weer een andere zeggingskracht. De 
Bijbel is geen catechismus. Het is een boek dat 
openingen biedt en ruimte biedt om na te denken 
over het leven, over bezinning, ook over het 
mysterie, over God.’ 

Lees je elke dag in de Bijbel? ‘Nee. Ik lees vooral in 
de Bijbel in het kader van voorbereiding op 
vieringen. Bij bijzondere vieringen grasduin ik wel 
door de Bijbel op zoek naar een passende tekst. Je 
moet zoeken naar zeggingskracht, dus niet het 
standaard verhaaltje. Ook bij uitvaarten is het de 
kunst om te zoeken naar een verhaal dat een relatie 
heeft met het leven van de overledene. Elke keer 
ontdek je weer wat anders’. 

Hans Koenen vertelde ons, toen wij hem 
interviewden, dat hij net weer een nieuw 
gezichtspunt had gevonden in het verhaal over de 
Verloren zoon. ‘Hans Koenen is voor mij een grote 
inspirator geweest, met hem heb ik veel dingen 
samen gedaan. Een keer in de week gingen wij 
samen teksten lezen. We hebben heel veel verhalen 
verwerkt en ook wel eens een boek. Van hem heb ik 
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ook geleerd over het Boeddhisme, het Taoïsme, de 
oosterse wijsheid, die laat zien dat het Christendom 
maar één van de vormen is. Het boeiende is dat je je 
eigen geloof leert relativeren. In de kern hebben alle 
geloven hetzelfde in zich: God beminnen en je naaste 
als jezelf. In het Taoïsme en Boeddhisme heb je het 
innerlijke, het onthecht raken, de leegte. Maar dat 
zit ook in het Christendom: loslaten. Dat is altijd de 
weg van het leven en ook de kern van het geloven. 
Natuurlijk ben je gehecht, dat ben ik ook aan 
bepaalde dingen. De kunst is om het gehecht zijn te 
relativeren, en ook andere dingen te zien dan alleen 
maar je eigen belang.’ 

Had je graag het klooster in gewild? ‘Ik heb het wel 
eens overwogen. Ik ben jarenlang bevriend geweest 
met Clemens van Weelden. Hij was Franciscaan, mijn 
vakantiegenoot, echt een vriend van me. Hij is 
overleden helaas. Mijn weg is gegaan via het bisdom 
en de parochies, daar heb ik me altijd senang bij 
gevoeld. Ik had geen behoefte om het klooster in te 
gaan. Maar de Benedictijnse stijl van monnik zijn 
heeft wel iets heel aantrekkelijks, vooral het 
dagelijkse ritme van koorgebed en werk. Ik ging wel 
af en toe een week naar Slangenburg, als sabbatical. 
Ik deed dat heel bewust want daar kwam ik los van 
alles, vooral van het werk in de parochie.’ 

Hoe zie je God? ‘Ik heb niet zoveel met ‘onze lieve 
Heer’. Hoe ziet de Eeuwige mij, zou ik eerder willen 
vragen. Ik heb niet zo’n vast ingevuld idee van God. 
‘De Eeuwige’, ‘Ik zal er zijn’, ‘de Ene’ als Godsnaam in 
de Joodse traditie vind ik erg mooi. Het blijft altijd de 
Ander, die je nooit voor je karretje kunt spannen, en 
tegelijkertijd is die bewogen. Je zou ook kunnen 
zeggen, God is een ijkpunt, een oriëntatie, een bron, 
waarop je je richt, maar dat klinkt zo banaal.‘ 

Maar dat is toch niet banaal? ‘Met het woord 
IJkpunt maak je het ook weer iets dat vast ligt, terwijl 
het ruimer is. God is een mysterie, groter dan je in 
een woord kan vangen. Bron is ook een mooi woord; 
bron kan voor veel staan, hoewel bron begint in een 
chaos. Daar heeft het mee te maken, ook het kwaad. 
In God komt alles samen.’ 

Dus ook het kwaad? ‘Ja, in God komt het geheel 
samen, het alomvattende. Dus ook de innerlijke 
strijd tussen goed en kwaad.’ 

En ik ben opgevoed met God en de duivel. ’Dat is een 
manier van er tegen aan kijken, van het concreet 
maken. Waar het uiteindelijk om gaat is: hoe leef ik, 
wat maak ik van mijn leven, waar geniet ik van in mijn 
leven. Die kant hoort er ook bij, genieten is wat je 
werkelijk goed doet, wat je raakt en waar je mee 
verder kunt. Dat kan ook op moeilijke momenten: je 
kunt veel voldoening hebben van iets dat je bereikt 
hebt met veel pijn en moeite. Een gevoel van: het is 
goed. Je kunt zaken dan beter relativeren. In dat 
woord zit het woord relatie, verbinden. Uiteindelijk 
ben ik toch wel een verbinder, die voortdurend zoekt 
naar verbindingsmogelijkheden.’ 

Is dat niet het resultaat van de ontwikkeling in jouw 
leven? ‘Ja, dat denk ik wel, maar het meeste ontvang 
je. Het is niet allemaal eigen verdienste. Ik heb geluk 
gehad, dat ik gave mensen om me heen heb, die 
open zijn. De kunst is om altijd leerling te blijven, dan 
sta je open voor nieuwe dingen. In de Schrift gaat het 
voortdurend om leerling zijn. Een gedichtenbundel 
van Rutger Kopland heeft als titel: ‘Wie wat vindt, 
heeft slecht gezocht’. Daarin zit precies het leerling 
zijn, je moet altijd blijven zoeken. Als je denkt ‘nu heb 
ik het’, vergeet het dan maar. Daar moet je altijd 
kritisch op blijven.’ 

Hans Wilmink, Rita Karsten 
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 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 

Beste dames, 
De zomer is alweer voorbij en het KVG gaat weer 
beginnen. Wij hebben weer een gevarieerd 
programma voor U samengesteld. Wij hopen U 
allemaal weer te zien op de openingsviering 12 
september om 19.30 uur, voorgangster zal Diny 
Booyink zijn en Ton Gommers is lector. 

Daarna hebben wij onze algemene ledenvergadering 
die ongeveer om 20.00 uur begint. Dit jaar hebben 
wij een tafel staan met wat dingen voor de verkoop. 
De opbrengst is voor Melania. 

Op 3 oktober hebben wij een lezing over de papier 
geschiedenis door de heer Henk van Amerongen. 
Bent U geen lid kom gerust een keer kijken. Niet 
leden betalen € 3. 

Namens het KVG bestuur 
Inge Wijngaard 

ARocha 
werken op de Franse Kamp of het mierenreservaat 

Na een heerlijke zomervakantiestop gaat het 
komend seizoen ARocha ook weer van start. 
Hieronder een aantal activiteiten. Nog niet alle data 
zijn bekend. Deze worden zo spoedig mogelijk 
bekend gemaakt. 

− 10 september, 8 oktober, 12 november: werken op 
de Franse Kamp, seizoensonderhoud. We starten 
om 13.00 uur en werken tot 16.00 uur. Vooraf-
gaand en halverwege het werk zorgen wij voor een 
kop koffie/thee met iets lekkers. Ook regelen wij de 
materialen en gereedschappen. 

− 30 september: bezoek Wildkansel Ede. Nadere 
informatie volgt nog. 

− oktober: nachtvlinderexcursie op de Franse Kamp. 
Nadere informatie volgt nog. 

− 26 november: herfstwandeling N70, bij Nijmegen 
en Berg en Dal. Verzamelen om 9.00 uur op de 
Krulweg bij de Brinkstraatkerk in Bennekom. 

Voor alle activiteiten geldt: graag vooraf aanmelden 
via bennekom@arocha.org. Voor alle vragen kun je 
bellen met John, tel 0622 827 060 
 

    

Samen op weg naar vrede 
De Raad van Kerken Ede organiseert samen met 
andere partners in de komende vredesweek een 
vredeswandeling op dinsdag 20 september 2022. 

We starten om 18.30 uur bij boerderij Hoekelum aan 
de Edeseweg 122, 6721KE Bennekom. In tweetallen 
gaan we op weg om van en met elkaar te leren over 
‘praktijken van vrede’. Onderweg vertellen we elkaar 
over herinneringen aan wandelen, en aan ‘vrede’. 
Wat betekent ‘vrede’ voor je, wat doe je om ‘vrede’ 
te bewerkstelligen, op wat voor momenten ervaar je 
‘vrede’? En – niet te vergeten – ook op welke 
momenten het ondanks allerlei inspanningen niet 
lukt om vreedzaam samen te leven – in je gezin, op 
je werk, of met de buren. 

Na de wandeling ontmoeten we elkaar in de 
koffiekamer van boerderij Hoekelum. We praten na 
over onze ervaringen. Ook wordt dan de vrEDEsprijs 
uitgereikt aan een vrijwilliger of een organisatie uit 
Ede die zich op een bijzondere manier heeft ingezet 
voor Vrede in Ede. 

Nadere informatie: Erna Hulstein (wimenerna@ 
hulstein.eu) en/of Ifakat Erdem (ifakaterdem72@ 
gmail.com). Graag vooraf aanmelden bij Erna 
Hulstein (wimenerna@hulstein.eu). Organisatie: Ina 
ter Avest, Erna Hulstein en Martijn Boerkamp 
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 _________ WERKGROEPEN AAN HET WOORD _____________  

Werkgroep Parochiële Voorgangers 
Momenteel zijn er vier parochianen die geregeld 
voorgaan in woord- en communiediensten. Dit zijn 
Piet Muilwijk, Marianne Thie, Antoinette van Schaik 
en Gilles Ampt. De parochiële voorgangers komen 
één of twee keer per jaar bij elkaar om ervaringen te 
delen en ontwikkelingen m.b.t. vieringen te 
bespreken. Evenzo vinden er geregeld bijeen-
komsten plaats met de parochiële voorgangers van 
andere kerken in de parochie o.l.v. de pastoor. Eens 
in de twee jaar is er voor alle voorgangers een 
gezamenlijke bezinningsdag in een klooster. 
Hieronder stellen de parochiële voorgangers zich 
voor. 
Piet Muilwijk 
In 2008 zijn we, Leni en ik, naar Wageningen 
verhuisd. Vijf jaar later heb ik de cursus voor 
Parochiële Voorgangers gevolgd. Toen in Wage-
ningen op zondag alleen een Eucharistieviering 
mocht en geen Woord- en Communieviering heb ik 
me in Bennekom aangemeld als P.V.. Wij kwamen al 
regelmatig in Bennekom voor Pater Koenen. 
Voorgaan in een viering is een activiteit waar je veel 
voor moet doen en die ook verrijkt. Wat betekent de 
lezing voor mij? Hoe maak je er een overweging van? 
Hoe maak je een samenhangende viering met de 
liederen die door het koor worden voorgesteld? Een 
goede viering vraagt de inzet van iedereen: van de 
koster, van de parochianen, van het koor met 
dirigent en begeleider en van de voorganger. Als je 
zó samen viert springt er een vonk over. Dan is er een 
goede, heilige Geest! 
Marianne Thie 
Onze fijne geloofsgemeenschap kent verschillende 
parochiële voorgangers, waaronder mijn persoontje. 
Sinds 2014 draai ik mee als Parochieel Voorganger in 
ons mooie Maria Virgo Regina kerkje. Daarvoor heb 
ik de pastorale school doorlopen en een voorgangers 
cursus gevolgd. Voorgaan is mooi om te mogen 
doen, maar het vraagt ook de nodige tijd ter 

voorbereiding om tot een goede viering te komen. 
Het is fijn om na afloop te horen hoe de viering 
ontvangen is. 
Antoinette van Schaik 
In 2004 deed ik, samen met een groep mede-
parochianen, waaronder Gilles Ampt, een cursus 
voor lekenvoorgangers in de parochie. De 
inspirerende cursus werd geleid door Henk 
Jongerius, een fantastische leraar. Het was zó 
boeiend om dieper op Bijbellezingen in te gaan! Dat 
fascineert me nog steeds! Als leek, sta je voor een 
kerkgemeenschap, die ook die Bijbellezingen wéér 
eens hoort. Het verschil is dat jij er vooraf al enige 
tijd mee gestoeid hebt. Het blijft boeien. 
Wij hebben heel lang in Wageningen gewoond en 
gaan daar naar de kerk, omdat we daar iedereen 
kennen. Inmiddels wonen we in Bennekom. 
Wanneer ik af en toe in de Maria Virgo Regina-kerk 
voorga, ben ik steeds weer onder de indruk van de 
enthousiaste, levendige kerkgemeenschap hier in 
Bennekom. 
Gilles Ampt 
Onze geloofsgemeenschap is gezegend met een 
grote verscheidenheid aan voorgangers en die 
verscheidenheid is er al zolang ik hier in de kerk kom. 
Al ruim 15 jaar mag ikzelf geregeld voorgaan in 
vieringen in onze kerk. Hiertoe heb ik een aantal 
toerustingscursussen van de Dominicanen door-
lopen. Dit was een hele boeiende en inspirerende 
leerschool. 
Het voorgaan doe ik met heel veel genoegen en ik 
krijg daar veel voor terug. Ik geniet elke keer van de 
enthousiaste betrokkenheid van dirigenten, koor-
leden, lectoren en werkgroepen bij de viering en die 
begint al tijdens de voorbereiding. Met elkaar weten 
we mensen te inspireren. Het is fijn om na een 
viering terug te horen dat iemand door de viering 
geraakt is. Voor de een kan dat een lied zijn, voor de 
ander een passage uit de overweging, een gebed, de 
stilte of het geheel van de viering. 

  



 

20 
 

 _____________________ MVR  ESTAFETTE ____________ 

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

 

Naam: Peter Jacobus Maria Wijngaard. Als ras-
katholiek gezin kregen al mijn broers en zussen de 
naam Maria mee. Jacobus komt van een oom, geloof 
ik, maar dat weet ik niet meer precies. En de eerste 
naam heeft altijd wel tot wat discussie geleid, want 
als doopnaam zou dat toch echt Petrus moeten zijn. 
Blijkbaar was dat net iets teveel van het goede voor 
mijn ouders, vandaar gewoon Peter. 

Leeftijd: Nog net geen 61 jaar. Geboren in 1961, en 
dus wordt ik nu 61. Een grappige toevalligheid. 
Weten jullie overigens dat 1961 het wijnjaar van de 
eeuw is geweest. Niet dat dat veel zegt, maar een 
wijntje op zijn tijd is wel lekker, en het zegt natuurlijk 
iets over dat topjaar 1961. Verdere uitleg laat ik nu 
in het midden….. 

Geboren te: Amsterdam, in oud-Oost, President 
Brandtstraat. Daar heb ik 4 jaar gewoond, en toen 
zijn we verhuisd naar Nieuwendam (Amsterdam-
Noord), alwaar ik op de lagere school zat met de 
mooie naam Don Bosco school. Als zovele 
Amsterdammers zijn we in 1974 verhuisd naar 
Lelystad, en gingen we van een flat naar een 
ééngezinswoning. Een niet onbelangrijke stap voor 

mij want daar maakte ik kennis met het boerenleven, 
en dat is nog steeds merkbaar. 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Ik ben getrouwd met 
Inge Ruijs, een geboren Wageningse. Inge heeft als 
uitdaging dat haar naam eigenlijk in geen enkel 
invulveld past, vanwege de lengte: Engelina 
Wilhelmina Geertruida Cornelia. Haar ouders waren 
een interessant koppel, hij geboren Wageninger. De 
naam Ruijs komt in deze regio in vele varianten voor. 
Zij kwam uit Rotterdam, had de Tweede Wereld-
oorlog meegemaakt aldaar, en heeft op zeer late 
leeftijd Inge gekregen. Zo zie je maar weer, komt 
Rotterdam toch weer samen met Amsterdam. Inge 
heb ik leren kennen – zoals dat wel vaker gebeurt – 
bij een dansschool te Wageningen; Anita Arntz. Ik 
was toen ook bezig met mijn doctorstitel te halen en 
dat vond ze – denk ik – in het begin wel een beetje 
spannend, die studentenwereld, en al die hoge 
heren van de Universiteit. Daar is gelukkig niets meer 
van te merken. We zijn in 1988 getrouwd (een druk 
jaar want toen haalde ik ook mijn Dr-titel). Getrouwd 
te Wageningen in de bekende Johannes de 
Doperkerk door pastoor Luijck. Een aimabele man 
waar we nog lang contact mee hebben gehouden. Ik 
had toen al een baan bij de Hoogovens (nu Tata-
steel) en zijn we verhuisd naar Heemskerk. Daar is 
onze René geboren. Maar zowel Inge als ik hadden 
wat moeite met de “westerse” cultuur en zijn in 1991 
weer terugverhuisd naar Bennekom, alwaar ik een 
baan had gekregen bij de toenmalige Dienst 
Landbouwkundig Onderzoek (DLO). In 1992 kwam 
Rick, en in 1994 onze Pauline. In Bennekom hadden 
we een huis gekocht aan de Hof van Putten, en daar 
wonen we eigenlijk nog steeds, naar volle 
tevredenheid. 

Hobby’s: Mijn bezigheden – je kan het hobby’s 
noemen – worden voor een groot deel gevuld met 
mijn vrijwilligerswerk. Natuurlijk voor de kerk, maar 
ook voor Kinderdorp Bennekom, nu al weer 20 jaar 
vrijwilliger, en Vlegeldag Bennekom. En natuurlijk 
zingen, nog steeds bij Arsis en in het verleden bij 
Toonkunst Arnhem. Mooie Mattheus passie zingen. 
Daarnaast veel klussen thuis, mijn Suske en Wiske 
verzameling uitbreiden, met name met eerste 
drukken, zo nu en dan een modelhuisje bouwen voor 
de treinbaan die ik nog eens ga aanleggen, grote 
Lego objecten bouwen. En van alles wat met bergen 
te maken heeft. En genealogie, iets wat ik al 30 jaar 
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doe, de stamboom van zowel Inge als mijzelf. Van 
Inge heb ik al een lijntje naar Karel de Grote kunnen 
leggen, dus zij is “koninklijk”, ik stam alleen nog maar 
af van kleine keuterboertjes. 

Opleiding: Zoals ik al zei, in 1974 zijn we verhuisd 
naar Lelystad en kwam ik in aanraking met het 
boerenbestaan. Elke zaterdag, en in de zomer-
vakantie bijna elke dag, was ik aan het werk op een 
gemengd bedrijf boven Lelystad. Werken met 
koeien, kalveren, voederen, maar ook hele dagen 
door de suikerbieten en aardappelen lopen om 
onkruid te wieden. En trekker rijden, wat eigenlijk 
nog het mooiste was. Ik had toen het idee om boer 
te worden, maar dat was eigenlijk financieel 
onmogelijk (niet om het te worden, maar om een 
bedrijf te starten). Daarom gestart op de wat toen 
nog Landbouw Hogeschool heette (te Wageningen) 
met Bosbouwtechniek. Toch landbouw tintje, en ook 
trekkers. Dat was in 1979. Ik ben in 1985 
afgestudeerd en toen 3 jaar onderzoek gedaan om 
een doctorstitel te behalen. Onderzoek naar 
planningsmethodieken op grootlandbouwbedrijven. 
Om dan in 1988 de titel te behalen. Maar dat was wel 
een beetje het laatste echte landbouwkundige 
onderwerp. Het bosbouw was ook wel een beetje 
achter de rug maar toch nog herkenbaar: in mijn 
kleine achtertuintje van 50 m2 heb ik 3 joekels van 
bomen staan. 

Huidige beroep: Vanwege de planningsmethodieken 
ben ik in het vak van projectmanager gerold. En mijn 
interesse voor computers hebben geleid dat dat 
uiteindelijk in een ICT omgeving werd uitgevoerd. 
Dus na het promotieonderzoek 3 jaar bij Hoogovens 
(Rekencentrum), 5 jaar bij DLO (Informatiemanager), 
zo’n 18 jaar bij Atos (Consulting) als project- en 
programmamanager (voornamelijk in internationale 
projecten waarvoor ik de halve wereld heb 
afgereisd), om uiteindelijk via T-Systems 
International (5 jaar) te belanden bij Cegeka, een 
Belgisch-Nederlands ICT familiebedrijf, met kantoor 
in Veenendaal (zichtbaar vanaf de A12). En nog 
steeds programmamanagement. Hoewel de 
behoefte om de allerlaatste jaren van mijn 
werkzame leven toch echt iets anders te gaan doen 
aanwezig is, heeft die verandering nog niet echt 
plaatsgevonden. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Wij woonden net een paar weken 
in Bennekom en ik had bij het bezoek van de 
wijkcontactpersoon te kennen gegeven dat ik wel 
iets wilde doen bij onze kerk, en twee dagen later 
stond pastoor Severt al voor de deur. Hij had nog wel 

een “klusje”, waarna ik 9 jaar (alleen) koster ben 
geweest (gelukkig is er nu een volledig kosterteam). 
En zo is eigenlijk de betrokkenheid ontstaan en niet 
meer weggegaan. Met name de hartelijkheid van de 
parochianen, de vele contacten daar op gedaan, 
maar ook de vele activiteiten die ik naast het 
kosterschap en daarna heb gedaan gaven (en geven 
mij nog steeds) energie om mij echt in te zetten voor 
de gemeenschap. Wij zijn als gemeenschap binnen 
de grote Titus Brandsma parochie een beetje 
recalcitrant, en juist dat geeft ons bestaansrecht en 
zorgt dat we met de juiste elan doorgaan als 
gemeenschap. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Als kind moest je altijd mee met Pa en Ma 
naar de kerk. Die gedwongenheid zorgt er dan voor 
dat je als puber niet zoveel met de kerk te maken wilt 
hebben. Maar tijdens mijn studententijd kwam het 
toch wel weer naar boven borrelen. Dat werd mede 
veroorzaakt door een weer aangehaald contact met 
een middelbare schoolvriend die bezig was met een 
priesteropleiding aan Rolduc. Daar ben ik dan ook 
meerdere keren geweest, zijn diaken- en priester-
wijding meegemaakt en een stil weekend gehad bij 
Abdij Sint-Benedictusberg. Tot het volgen van een 
theologische opleiding is het nooit gekomen. Maar 
de betrokkenheid met de RK-Kerk is toen wel 
versterkt. Belangrijk voor mij is het mystieke 
karakter, de rituelen, de rust en de nabijheid van 
God. In 2015 ben ik naar Lourdes geweest en dat 
heeft het alleen nog maar verder versterkt. Wat mij 
minder aanspreekt is het organisatorische en soms 
dwangmatige orgaan er om heen, maar dat is een 
kwestie van op de juiste wijze manoeuvreren en je 
weg weten te vinden. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Jeetje, waar zal ik eens beginnen? Op 
willekeurige wijze op te sommen: 9 jaar koster, 
meegewerkt aan het parochieblad, in diverse 
beleidsorganen gezeten wat al begon met het plan 
voor “Periode zonder eigen pastor”, en daarna 
verschillende 5-jaren beleidsplannen. Arsis: zingen 
en Co (soort van bestuursvoorzitter, secretaris, 
penningmeester en gewoon lid in één), boekjes 
maken en stencilen/printen. Bouwactiviteiten 
binnen onze kerk. Meerdere parochiedagen (mede) 
georganiseerd. En wellicht nog meer, maar dat ben 
ik nu vergeten. En nu al weer 9 jaar voorzitter 
locatieraad, wat ik doe met een heel leuk team en 
met een hele fijne samenwerking met de 
Pastoraatsgroep. Eigenlijk had ik daar al mee moeten 
stoppen, maar ik blijf graag aan tot de uitbreiding 
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parochiezaal klaar is, dan mag iemand het stokje 
overnemen. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Nee, gezien de lijst hierboven, niet 
echt. Eerst maar eens na locatieraadvoorzitter tot 
rust komen en dan misschien kijken naar parochiële 
voorganger, als daar nog behoefte aan is. En nog een 
keer naar Lourdes, maar nu met Inge. 

Mooie MVR-herinnering: Toch eigenlijk nog steeds 
de samenwerking met pastoor Severt, samen in de 
dienst voorgaan (als koster), samen een borreltje 
pakken. Dat was een mooie tijd. 

Verder actief met: Tja, dat is hierboven al genoemd. 
Ik ben nu voorzitter van de St. Vrienden van 
Kinderdorp, en voorzitter van de St. Vlegeldag. We 
hebben gelukkig dit jaar weer zowel een Kinderdorp 
als Vlegeldag mogen houden, en dat was een groot 
succes. En zingen, hoewel ik bespeur dat mijn stem 
een beetje achteruit gaat (ga toch maar wat minder 
sigaren roken). 

Stokje gaat door naar: John van der Linden. 

Want: Een actieve broer van een bekend iemand, 
maar doet ook van alles in onze gemeenschap. Ben 
benieuwd naar zijn verhaal.

 _________________ BOEKBESPREKING  ____________________  

“Wat doe ik hier in Godsnaam?” 
De vraag hierboven is tevens de titel van het 
gelijknamige boek van predikant Carel ter Linden. 
Ter Linden is bij velen wel bekend als voorganger bij 
enkele diensten met de koninklijke familie. Hij is ook 
legerpredikant geweest. De vraagtitel gaat vergezeld 
van een subtitel, en wel: een zoektocht. Die 
levenslange zoektocht, waarbij hij allerlei vragen 
rond bijvoorbeeld geloven, zingeving en beleven van 
God is tegengekomen, heeft ter Linden proberen 
weer te geven in dit boek. Het boek laat zich 
makkelijk lezen en is een aanrader. 
Waarom dit boek? 
In het hoofdstuk ‘Waarom dit boek?’ geeft ter Linden 
de aanleiding van het ontstaan van dit boek aan. Het 
was een toenmalige uitgever van De Arbeiderspers 
die hem vroeg een boek te schrijven, waarin ook de 
vragen van wie zich niet gelovig noemt tot hun recht 
zouden kunnen komen. Wat zou u, was de vraag, 
antwoorden als iemand u vroeg wat u zelf gelooft? 
Denkt u daarover nog hetzelfde als vroeger, of denkt 
u over sommige dingen nu anders? Wat zou u bij 
wijze van spreken willen doorgeven aan uw 
kinderen? Het ging de uitgever erom, dat ter Linden 
zo persoonlijk en zo concreet mogelijk zou ingaan op 
de vraag wat het geloof voor hem betekende. 
Hoop 
Verderop spreekt hij de hoop uit dat het boek 
‘ouders zou kunnen helpen wier kinderen anders zijn 
gaan denken dan zij, kinderen die zich in een kerk 
niet (meer) aangesproken voelen’. Ook hoopt hij met 
het boek de kloof tussen ‘gelovigen’ en ‘niet-
gelovigen’ te kunnen verkleinen. Een nobel streven, 
lijkt mij. 

Geloof ik het wel? 
In Hoofdstuk 9 probeert ter Linden antwoord te 
geven op de vraag ‘Wat geloof ik?’. Voordat je bij dit 
negende hoofdstuk uitkomt moest je als lezer eerst 
door 8 hoofdstukken heen. In die hoofdstukken 
kwamen allerlei onderwerpen aan bod die met (de 
ontwikkeling van je) geloof te maken hebben of die 
je geloof zouden kunnen doen wankelen. 
Wat geloof ik? 
In Hoofdstuk 9 geeft ter Linden aan wat voor hem de 
waarde van de bijbel is en wat de betekenis van God 
is in zijn leven. Over die bijbel schrijft hij dat de Bijbel 
de ‘diepste teksten’ bevat die hij kent; ‘ze bewaren 
een diepe levenswijsheid die mij mijn leven lang 
geraakt heeft’. Verderop schrijft hij: ‘In de visie van 
de bijbel leert de mens zijn bestaan te zien als een 
‘roeping’ om deze aarde en alle leven te beheren en 
te behoeden, in de geest van die ene God die hem op 
deze plaats heeft neergezet’. 
God 
Later gaat hij in – terecht denk ik – op het hanteren 
van de term God. Een mooie zin vind ik deze: ‘God, 
die door Johannes ‘Liefde’ wordt genoemd, is niet in 
staat zich buiten de mens om te doen gelden, hij 
moet het van de mens hebben. […] God is een bron 
van kracht, van inspiratie, die in de bijbel wordt 
opgevoerd, maar die zichzelf niet kan kennen, maar 
alleen door de mens gekend en benoemd en 
belichaamd kan worden.’  

Zoals eerder aangegeven is het boekje een aanrader. 
Het is prettig dat ter Linden – als theoloog – de Bijbel 
en Bijbelteksten goed op waarde weet te schatten. 
Bovendien is het fijn dat hij geen lastige thema’s uit 
de weg gaat, maar ook zijn worsteling met die 
thema’s laat zien.  Arno de Bruin 
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 ________________________ FORUM ________________________  

Kom van dat dak af! 
Weet u inmiddels wat bij ons in Argentinië een 
merendero is? Voor de zekerheid leg ik het nog een 
keer uit, want 'merendero' is een woord waar je in 
het Nederlands niets mee kunt associëren. Het is een 
plek waar kinderen na schooltijd een broodje kunnen 
eten en een beker melk kunnen drinken. Onze 
merendero is in 2002 opgericht, toen het land in een 
diepe economische crisis verkeerde en er in onze 
wijk veel gezinnen waren waar men niet genoeg geld 
had om fatsoenlijk eten op tafel te zetten. Vanuit de 
kapelgemeenschap zijn we toen die merendero 
begonnen. In de begintijd hadden we vaak 150 
kinderen per dag. 

In die twintig jaar dat we bestaan, is er een hoop 
gebeurd, een hoop veranderd ook. Van sommige 
jongens en meisjes die toen kwamen, ontvangen we 
nu de kinderen. Vroeger kwamen de kinderen 
meestal zelf, tegenwoordig eigenlijk altijd met een 
moeder of vader erbij. Dat laatste is echt een 
definitieve verandering van na de pandemie, maar 
was toch al eerder ingezet. Het zijn van die 
wereldwijde culturele veranderingen: ouders laten 
hun kleine kinderen minder gemakkelijk alleen over 
straat gaan. 

Kort geleden kwam ik Kevin tegen, een jongen die 
pakweg tien jaar geleden altijd bij ons kwam, vanaf 
dat hij tien, elf jaar was. Hij kwam samen met z'n 
vrienden. Soms waren ze aardig, maar meestal 
waren ze onhandelbaar. We hadden altijd onze 
handen vol aan hen, vooral aan Kevin. Ik herinner me 
dat hij een keer op het dak van de school was 
geklommen (wij hebben onze merendero in de 
gymzaal van de middelbare school) en ik kon hem er 
niet meer vanaf krijgen! Hij luisterde gewoon niet, 

wat ik ook zei of deed. Het was met Kevin en zijn 
vrienden zelfs zo dat we op een gegeven moment – 
ze waren inmiddels dertien, veertien jaar – tegen 
hen hebben gezegd: “Het is maar beter dat jullie niet 
meer komen, want we kunnen jullie er gewoon niet 
meer bij hebben.” 

Andere kinderen waren bang van hen, de sfeer 
raakte altijd gespannen als zij kwamen. Het heeft me 
in die tijd veel beziggehouden. Ik vond het heel 
beroerd om Kevin en zijn vrienden de toegang tot de 
merendero te ontzeggen, maar toen we het eenmaal 
gedaan hadden, was het een grote opluchting voor 
iedereen. Verrassend genoeg raakte ik het contact 
met de jongens niet helemaal kwijt. Op straat 
kwamen we elkaar weleens tegen en dan groetten 
we. Over Kevin hoorde ik akelige verhalen. Hij zou 
helemaal op het verkeerde pad geraakt zijn. Op een 
gegeven moment zag ik hem niet meer. 

Maar nu kwam ik hem dus weer tegen. Hij was bij zijn 
vader op bezoek, en ik kom vaak langs dat huis. Hij 
was niet alleen, want hij had een klein jongetje bij 
zich en daarmee was hij buiten op straat wat aan het 
spelen. Toen ik Kevin herkende en hem groette, 
verscheen er een grote grijns op z'n gezicht en hij 
kwam me hartelijk de hand schudden. Het jongetje 
was z'n zoontje. Het ging goed met hem, zei hij me. 
Hij woonde in een ander stadsdeel, hij had een 
vrouw en nu dus ook een kind. “Pas op, niet daarop 
klimmen!” riep hij tussendoor tegen z'n zoontje, dat 
bezig was om op een stapel hout te klauteren. Ik 
moest lachen. Nu was Kevin degene die tegen het 
kind zei om ergens niet op te klimmen. Misschien 
waren mijn waarschuwingen van toen toch nog 
ergens goed voor geweest… 

Marc van der Post 

 
 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Herfst en Advent) tot zondag 16 oktober; voor TitusBreed 
tot woensdag 5 oktober; 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 
Vereniging Maria Virgo Regina 
secretaris: Laurens Beerepoot, tel. 0317 423 570 

secr.verenigingmvr@gmail.com 
website: www.verenigingmvr.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/

