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 ______________ HERFST 2022  TWEEDE BLOEITIJD ______________  

We zijn inmiddels terecht gekomen in het seizoen 
Herfst. Het seizoen van het loslaten en dat kunnen 
we nu al – en de komende weken – overal om ons 
heen letterlijk zien gebeuren. De bomen tooien zich 
langzaam maar zeker in bonte kleuren, het groen 
wordt vervangen door geel, rood en bruin en 
bladeren dwarrelen naar de grond. En als je door een 
straat rijdt waar eikenbomen staan is het oppassen 
geblazen voor de vallende eikels. Maar ook vallende 
kastanjes, tamme of wilde, kunnen hard aankomen. 
Noten, bessen en paddenstoelen zijn er weer te kust 
en te keur. 

Het leven kan niet zonder dood, ze staan vlak bij 
elkaar. Juist in de herfst is dit zo tastbaar en zichtbaar 
aanwezig. De herfst wordt ook wel de tweede 
bloeitijd genoemd, de natuur in herfstornaat is zo 
prachtig. Maar het gaat ook gepaard met verlies. 
Verlies van bladeren die afsterven, dagen die korter 
worden. De natuur maakt zich klaar voor de winter. 

Juist door het afsterven en loslaten van leven, 
ontstaat er de mogelijkheid om het leven door te 
geven. Heeft u al zaadjes letterlijk of figuurlijk 
geplant? Nieuw leven begint in het verborgene. 
Onder de grond ontkiemen zaadjes, bollen, nieuwe 
knoppen in struiken en bomen. Het is allemaal 
onderdeel van het leven. Iets om weer naar uit te 
zien. Het is ook het leven doorgeven. In de bijbel 
staat er het volgende over te lezen, in Johannes 12 
vers 24: Zaad dat in de grond valt, sterft eerst af, om 
vervolgens vrucht te kunnen dragen in latere tijden. 

Hoe staat dat dan met onze eigen levens, kunnen we 
loslaten? Loslaten is moeilijk. Vaak zijn we geneigd 
om alle bagage maar mee te slepen. Misschien is 
deze herfst wel een uitgelezen kans om (eindelijk) los 
te laten om echt tot leven te kunnen komen. 

Over loslaten schreef Nelson Mandela het volgende 
prachtige gedicht. Een goed herfstseizoen gewenst! 

Marianne Thie 

 
Loslaten 

Om los te laten is liefde nodig. 

Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt, 
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan 
oplossen of doen. 

Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer, het is het 
besef dat ik de ander ruimte geef. 

Loslaten is niet het onmogelijk maken, maar het 
toestaan om te leren van menselijke consequenties. 

Loslaten is machteloosheid toegeven, hetgeen 
betekent dat ik het resultaat niet in handen heb. 

Loslaten is niet proberen om een ander te 
veranderen of de schuld te geven. Het is jezelf zo 
goed mogelijk maken. 

Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om. 

Loslaten is niet oordelen, maar de ander toe te staan 
mens te zijn. 

Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles 
beheersen, maar het anderen mogelijk maken hun 
eigen lot te bepalen. 

Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,  
het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen 
te zien. 

Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren. 

Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar 
elke dag nemen zoals die komt en mezelf er gelukkig 
mee prijzen. 

Loslaten is niet anderen bekritiseren of regulieren, 
maar worden wat ik droom te zijn. 

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, maar 
groeien en leven voor de toekomst. 

Loslaten is minder vrezen en meer beminnen. 
Nelson Mandela 
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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 30 oktober t/m 11 
december in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  

Advies: blijf thuis bij klachten en probeer 1,5 meter 
afstand te blijven houden, zodat iedereen zich veilig 
voelt in de kerk.  

Op het prikbord buiten de kerk vindt u een 
Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze 
buitenlandse gasten. 

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

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

Woensdag 2 november, Allerzielen 

19.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 
Kleinkoor MVR 

voorganger: Marian Bolscher 

Koester hun namen 
Op woensdag 2 november, in de viering van 
Allerzielen, gedenken we onze dierbare 
overledenen en met name hen, die in het 
afgelopen jaar zijn gestorven: 

Lucie Timmermans 89 jaar 

Ruud van der Linden 69 jaar 

Theo de Bakker 83 jaar 

Jan Osse 86 jaar 

Riet Quint 90 jaar 

Els Vos 77 jaar 

Mart de Beule 90 jaar 

Annie Kuiper 90 jaar 

Antoon Appelman 81 jaar 

Cor van der Star 93 jaar 

Harry Boekholt 83 jaar 

** Let op Wintertijd! ** 

Zondag 6 november, 32ste zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Antoinette van Schaik 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Oase Oosterbeek  

NL52 RABO 0191 8770 50 

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 13 november, viering met St. 
Alexanderschool  

10.30 uur: gezinsviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: nog te bepalen 

Vrijdag 18 november 

19.30 uur: Taizé-viering Raad van Kerken m.m.v. 
gelegenheidskoor 

Zondag 20 november, Christus Koning 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

Koor 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Nationale Jongerencollecte; 

NL11 INGB 0002 7844 98 

Zondag 27 november, 1ste zondag van advent  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Kleurrijk 
voorganger: John Rademakers  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Bisschoppelijke Adventsactie 

NL89 INGB 0653 1000 00 

Zondag 4 december, 2de zondag van advent 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

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

NL68 RABO 0157 6511 85 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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Zondag 11 december, 3de zondag van advent 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Manege zonder Dremels 

NL42 RABO 0387 0733 37 

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

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

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

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. 

Hosties voor mensen die tarwegluten 
niet kunnen verdragen 
Vanaf eind oktober zijn er in onze kerk glutenarme 
hosties aanwezig, voor mensen die geen tarwegluten 
kunnen verdragen. Wilt u een glutenarme hostie 
ontvangen tijdens de communie, geef dat dan vóór 
de viering door aan de koster of de voorganger. 

De pastoraatsgroep 

Gezinsviering met de St. 
Alexanderschool op 13 november 
Op zondag 13 november is er weer een bijzondere 
gezinsviering, voorbereid door en met medewerking 
van de St. Alexanderschool. Het thema van de viering 
is ‘Klank’; voorganger is Hans Lucassen en de 
kinderen van school zingen samen met het 
Kinderkoor Eigenwijs. We mogen allen delen in de 
maaltijd van verbondenheid met Turks brood. De 
viering is de afsluiting van het schoolproject ‘Geloof 
ik het wel’. 

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom! 
Wil je meezingen met kinderkoor Eigenwijs? Neem 
dan contact op met dirigente Matty Huls 
(matty.huls@outlook.com). 

Sfeervolle lampionnetjes in het donker: 
Sint Maarten optocht op Vrijdag 11 
november 

Herfst in het land betekent ook dat de St. Maarten 
lampionnenoptocht zich bijna aandient. De optocht 
is op vrijdag 11 november om 17:15 uur. De optocht 
is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar, 
maar oudere kinderen mogen natuurlijk ook gezellig 
meelopen. De optocht begint direct om 17.15 uur in 
de kerk aan de Heelsumseweg te Bennekom. 
Vervolgens lopen we in een lange stoet achter Sint 
Maarten op zijn paard naar het veld bij het 
Papenpad. Daar luisteren we samen naar het verhaal 
van Sint Maarten dat heel boeiend wordt verteld en 
uitgebeeld. Aanmelden is niet noodzakelijk. 

Zoals elk jaar is het ook nu niet de bedoeling om 
personenauto’s op het plein voor de kerk te 
parkeren. Het plein wordt vrijgehouden voor de start 
van de optocht. Parkeren bij de Plus is een goede 
optie. Bij slecht weer zijn laarzen raadzaam (of wordt 
het binnen in de kerk gevierd). Alvast een hele leuke 
Sint Maarten toegewenst! 

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden om te helpen 
met de organisatie van dit leuke evenement. Het 
kost niet veel tijd: ongeveer 2 vergaderavonden en 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty.huls@outlook.com
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natuurlijk de avond van Sint Maarten zelf. Lijkt je dit 
leuk, neem dan contact met ons op!  

Werkgroep Sint Maarten Bennekom 
Irene Hofstad, SintMaartenBennekom@gmail.com 

Mededelingen 
Overleden 
- Op zondag 18 september 2022 is overleden 

Antonius Joannes Appelman, Antoon. Hij is 81 
jaar geworden. Echtgenoot van Truus Appelman-
Komen. De viering ten afscheid was op 24 
september in onze kerk 

- Op woensdag 21 september 2022 is overleden 
onze medeparochiaan Cornelis Gerardus van der 
Star, Cor. Weduwnaar van Agaath van der Star-
van Dijk. Hij is 93 jaar geworden. De viering ten 
afscheid was op 27 september in onze kerk 

- Op woensdag 28 september is overleden 
Henricus Arnoldus Boekholt, Harry. Echtgenoot 
van Miek Boekholt-Houben. Hij is 83 jaar 
geworden. De viering ten afscheid in onze kerk 
was op 6 oktober.  

Doopvoorbereiding 
De eerstkomende doopvoorbereiding is op dinsdag 
22 november 2022 in de torenzaal. Aanvang 20.00 
uur. Informatie en opgeven bij Marian Bolscher 
mgbolscher @hotmail.com, 0651 651 736 
 

Taizé-viering 
Op vrijdag 18 november 2022 om 19.30 uur wordt in 
de katholieke kerk aan de Heelsumseweg 1, 
Bennekom weer een Taizé-viering gehouden, 
georganiseerd door de Raad van Kerken. U/je bent 
van harte welkom deze viering bij te wonen. 

 

Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van 
eenvoudige meditatieve liederen, momenten van 
stilte, lezingen en gebed. In deze viering hopen we 
u/jullie hiervan iets te laten beleven. Koor en 

muzikanten komen uit verschillende kerkgenoot-
schappen, in lijn met de oecumenische geloofs-
gemeenschap van Taizé (Frankrijk) waar men ernaar 
streeft wereldwijd mensen uit verschillende 
christelijke tradities met elkaar te verbinden. Het 
koor en muziekensemble repeteren altijd enkele 
keren. Wil je hieraan deelnemen als koorlid/bij het 
ensemble, mail naar annevanrheede@hotmail.com, 
dan ontvang je de muziek en de data per email. 
Voor actuele informatie kun je de website van de 
Raad van Kerken raadplegen: rvkbennekom.com. 

28 november 2022: Lezing over de 
overeenkomsten tussen grote religies 
door Eugène de Groot in onze kerk 

 

Eugène de Groot zal een boeiende lezing geven over 
de overeenkomsten tussen de grote religies: 
Taoïsme, Boeddhisme, Christendom en Islam. Er zijn 
misschien meer overeenkomsten dan wij weten. 
Eugéne de Groot heeft enorm veel studies verricht 
op de vraag wat deze religies bindt. Hij is 
afgestudeerd filosoof, politicoloog en jurist aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is een aantal 
jaren monnik geweest in het trappistenklooster ‘de 
Achelse Kluis’. 

Lezing: Eugène de Groot 
Datum: Maandag 28 nov. 2022 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur; vanaf 19:30 uur 

inloop met koffie en thee 
Plaats: Maria Virgo Regina kerk Bennekom 
Aanmelden: Niet nodig 
Kosten: Vrijwillige bijdrage na afloop 

Werkgroep bezinningsavond 

mailto:SintMaartenBennekom@gmail.com
mailto:annevanrheede@hotmail.com
https://rvkbennekom.com/
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In Memoriam Antoon Appelman 
Antoon wordt geboren in 1940 te Lutjebroek als 
jongste van zes kinderen in een tuindersgezin. Hij 
heeft een goede jeugd ondanks de oorlogsjaren. Als 
kind al is hij ondeugend, klimt in de hoogste boom, 
zelfs op de nok van de kerktoren. Al jong weet hij dat 
hij niet in de tulpen en bloemkolen wil werken: 
timmeren is zijn lust en zijn leven. In de bouw vindt 
hij zijn bestemming. Hij is een vakman in metselen 
en timmeren, wordt uiteindelijk een bouwkundige, 
die zijn talenten op vele manieren ten dienste maakt. 
Altijd benieuwd hoe iets gebouwd is, verdwijnt hij 
onder de vakantie zomaar achter poortjes om de 
constructie te bekijken. Hij is geen prater, maar over 
zijn werk praat hij honderduit. 

Antoon trekt graag zijn eigen plan, heeft moeite met 
gezag, wat in de militaire dienst soms erg lastig is. Hij 
haalt allerlei streken uit, kan een echte doerak zijn – 
dan schitteren zijn ogen. De keerzijde: hij is zelf vrij 
autoritair. Hij weet wat hij wil en gaat zijn eigen gang. 
Met het ouder worden en aan de zijde van Truus 
wordt hij zachter en milder, maar zijn ogen blijven 
ondeugend stralen. 

Met Truus is Antoon 57 jaar gelukkig getrouwd. Hun 
liefde begint op de kermis van Venhuizen en groeit 
uit toch een hechte, diepe band, waarin zij aan elkaar 
gegeven en gewaagd zijn. Samen krijgen ze drie 
kinderen Jan, Greetje en Wim. Hij ontplooit zich als 
een superlieve vader, die betrokken is en mee-
levend, met raad en daad zijn kinderen terzijde staat. 
Ook in de emancipatie groeit Antoon mee. Truus 
ervaart dat zij veel ruimte krijgt om zich te 
ontwikkelen in allerlei studies en activiteiten bij KVG, 
pastoraatsgroep, milieugroepen, enz.. Gulheid is ook 
een kenmerk van Antoon: hij wil graag delen wat hij 
heeft, organiseert feestjes thuis of in eigen tuin en is 
behulpzaam waar hij kan. 

Bij het toneel komt zijn vakmanschap in het bouwen 
van decors goed van pas, maar minstens zo 
belangrijk zijn de rollen die hij op zich neemt. Hij 
kruipt graag in de huid van een ander en weet die 
voortreffelijk te verbeelden. Daarnaast is zingen een 
grote hobby. Gedurende 42 jaar zingt hij op het 
gemengd koor van de parochie. Als zanger in de 
liturgie is hij zich bewust van de waarde van stem 
geven aan wat onzegbaar is: zijn geloven in God en 
zijn overgave aan het geheim van leven. Als 
voorzitter van het koor komt zijn organisatietalent 
tot zijn recht. Hij is een veelzijdig mens, die het leven 
liefheeft en zowel de ernst als de lichte toets weet te 
bespelen. 

De laatste jaren ervaart Antoon hoe hij als mens 
beperkt wordt: het spreken gaat moeilijker, hij zit in 
een rolstoel, krijgt continue zorg op Walraven; en 
toch geen kwaad woord, maar blij met de goede 
momenten van aandacht en liefde. Op 7 mei 
ontvangt hij thuis welbewust de ziekenzegen en kijkt 
de kleine kring van Truus, Greetje en Wim rond en 
weet zich verbonden. Hij vertrouwt zich toe aan de 
tocht naar de overkant. In de zomermaanden geniet 
hij als Jan en Monique met Li Yan en Thanwin 
overkomen uit Bangkok voor een laatste groet. 

Op zondag 18 september overlijdt Antoon. Hij wordt 
opgebaard in de glazen serre van zijn huis. Op 
zaterdag 24 september nemen we afscheid in een 
indrukwekkende viering in zijn geliefde kerk. Hij ligt 

op het liturgisch centrum. Truus, met kleindochter 
Lotte aan haar zijde, én Jan en Wim vertellen over 
zijn leven. Greetje zingt bij hem over de liefde. Het 
koor zingt de woorden die Antoon zo vaak gezongen 
heeft en hem steeds ontroerden: Mensen, hun 
dagen zijn als het gras. Zij bloeien als bloemen in het 
open veld. Dan waait de wind en ze zijn verdwenen. 
(psalm 103) 

Als een graankorrel leggen we zijn lichaam in de 
aarde in het vertrouwen, dat hij rijke vrucht 
voortbrengt. Antoon zal aan onze ogen onttrokken 
verblijven in Gods tuin van licht en vrede en min of 
meer tastbaar voor ons leeft hij voort in zijn naam vol 
verhalen, bezieling en inspiratie. 

Ben Piepers 

In Memoriam Cor van der Star 
Cor is op 4 november 1928 geboren in Hoogmade. Bij 
de doop kreeg hij de doopnamen Cornelis Gerardus 
mee. Hij overleed op 21 september 2022 in Rhenen 
op 93 jarige leeftijd. Sinds 29 maart 2012 was hij 
weduwnaar van Agaath van Dijk. De manier waarop 
hij het leven toen, alleen, weer heeft opgepakt was 
bewonderingswaardig. 

Als kind heeft hij veel meegemaakt. Zijn vader 
overleed toen hij anderhalf jaar was. Zijn jeugd en 
kind zijn is er erg door beïnvloed. Zijn moeder bleef 
achter met 2 zonen en 3 dochters. Op jonge leeftijd 
moest hij al gaan werken. ‘s Morgens en ‘s avonds 
koeien melken. Zijn hele leven heeft hij hard 
gewerkt. Hij had 2 banen. Van ’s morgens 6 tot ’s 
avonds half 6 was hij aan het werk. Hij vond het 
belangrijk zijn kinderen de kans te bieden om zo hun 
eigen toekomst vorm te geven. 

Hij was trots op zijn 3 zonen, zijn dochter en hun 
partners en later op zijn kleinkinderen. Maar zijn 
eerste achterkleinkind Lexa was opa’s trots. Hij kon 



 

8 
 

genieten van het vissen met zijn zonen, Harry, 
Richard en Willem Jan. Standaard was de zaterdag-
morgen vissen in de vijver voor het huis op de 
Ereprijs 73 of in het Veluwe meer met altijd de vaste 
traktatie, de grote koek. Daarnaast vond hij 
ontspanning in muziek, tuinieren, schaatsen  en op 
latere leeftijd zwemmen. Hij werd, na eerst lid te zijn 
geweest van de Harmonie in Ede, lid van de 
Egerländerkapel, muziek uit de Oostenrijkse bergen. 
Tot zijn  90e jaar was hij een trouw lid. 

In onze geloofsgemeenschap was hij, na het 
overlijden van zijn vrouw, een trouwe bezoeker van 
de vieringen op de zondag en het koffiedrinken in het 
zaaltje. Hij heeft een tijd lang de parochiebladen 
rondgebracht, heeft geholpen met het “rapen” van 
het parochieblad. Hij was een trouw deelnemer van 
het seniorenpastoraat. Meerdere keren haalde hij 
mevrouw Quint op. Hij genoot van de ochtend en de 
lunch. Dan straalde zijn hele gezicht en zag je de 
twinkeling in zijn ogen. 

De herinneringen die de kinderen en kleinkinderen 
hadden aan de mooie vakanties, de weekendjes weg, 
de etentjes zullen ze niet gauw vergeten. De laatste 
4 maanden van zijn leven nam zijn gezondheid snel 
af. Maar hij bleef positief tot in de laatste dagen. 
Bewonderingswaardig. De verzorgenden van Opella 
en de Tollekamp gaven altijd aan dat hij een erg lieve 
man was en een lieve vader voor zijn kinderen en 
kleinkinderen. Maar ook blijven er vragen. Zoals een 
van de zonen in de viering aangaf wat hem bijbleef 
na het laatste bezoek aan zijn vader. Na het vertrek 
keek hij nog een keer om en met een arm omhoog 
was het net of hij geroepen werd door zijn vader. Hij 
ging terug en zij pakten elkaars hand vast en hij 
mompelde nog iets met de laatste krachten die hij 
nog had. De vragen die er in zijn hoofd zaten zouden 
niet meer beantwoord worden, maar ook niet de 
vragen die de kinderen hadden. 

Op zondag 18 september heeft hij het sacrament der 
zieken ontvangen. Hij overleed op 21 september en 
op 27 september hebben we afscheid genomen in 
een viering van woord een gebed in onze kerk Maria 
Virgo Regina, waarin de kinderen gekozen hebben 
voor de lezing uit Romeinen 8, 31b-35, 37-39. Deze 
lezing gaf hen troost. De muziek die wij in deze 
viering hoorden was o.a. van de Egerländerkapel, het 
Ave Maria van Bach en bij de uitgeleide het 
Hallelujah van Georg Friedrich Händel. We hebben 
hem ten ruste gelegd bij zijn vrouw. Mag Cor nu 
verenigd zijn met zijn vrouw en in vrede rusten. 

Marian Bolscher 

In Memoriam Harry Boekholt 
Op 6 oktober hebben we tijdens de 
Herdenkingsdienst in onze kerk Maria Virgo Regina 
afscheid genomen van Harry Boekholt. Harry is op15 
juni 1939 in Afferden geboren op een boerderij. Hij 
maakte de evacuatie mee en de wederopbouw, 
volgde het gymnasium en studeerde in Wageningen. 
Daar promoveerde hij en was hij als docent tot aan 
zijn pensioen werkzaam. In 1968 trouwde hij met 
Miek Houben en in hun gezin zijn de kinderen Frank 
en Veronique geboren Voor hen zette Harry zich in 
met alle zorg en liefde, waaraan zij nog steeds mooie 
herinneringen hebben. Voor de kleinkinderen Lieke, 
Anne, Martijn, Wouter en Anouk was hij een 
betrokken opa .  Hij was niet alleen in voor spelletjes 
maar ook vol belangstelling voor hun persoonlijke 
ontwikkeling en studie. De dagjes uit en het logeren 
bij opa en oma blijven hen bij als prachtige 
ervaringen. Harry genoot ook van zijn hobby’s hout 
en steen bewerken, het verzamelen van gereed-
schappen uit vroeger jaren van de boerderij of 
elders. Ook was er in de achtertuin alle ruimte voor 
kleinvee. Binnen de parochie had Harry een eigen 
plek binnen het gemengd koor en zijn deelname aan 
het Leerhuis. Vanaf 2004 heeft Parkinson heel zijn 
leven bepaald. Eerst nog met lichte klachten maar de 
laatste jaren werd het steeds moeilijker. Met veel 
liefde en zorg van Miek de kinderen en de buurtzorg 
was het mogelijk om tot het einde thuis te blijven Op 
18 september ontving hij het Sacrament van de 
zieken in het bijzijn van zijn geliefden en zo is hij in 
alle rust van ons heengegaan op 28 september Wij 
bidden hem Gods nabijheid toe en zijn geliefden de 
kracht om dit gemis te kunnen dragen 

Pastor John Rademakers 
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Wij begrijpen amper de dingen van 
deze wereld 
Hermine vroeg of ik haar ‘welkomsdienst’ op zondag 
4 september wilde overnemen, zij had immers 
afgesproken met een vriendin. Dat wilde ik wel. Het 
aardige hiervan is dat je iedereen begroet die 
binnenkomt. Zo kwam een mevrouw. Een onbekend 
gezicht. Ik vroeg: “waar komt U vandaan?” “Uit 
Arnhem”, zei ze. Zij had gekeken waar vieringen 
waren in een straal van pakweg 15 km, en dacht “laat 
ik nu Bennekom maar eens doen. In Arnhem is het 
elke week hetzelfde en ik wil wel eens naar een 
andere viering.” 

Ik had 100 boekjes uit te delen. Tegen tienen was ik 
er bijna doorheen en moest de volgende bezoekers 
vragen het boekje maar te delen. Prima vond men 
dat. 

Het gemengd koor onder de bezielende leiding van 
Rineke Hoens zette in met het openingslied: ‘Alleen 
wie het gegeven is, kan het woord verstaan’. De kerk 
zit behoorlijk vol. Dan opent Roderick Vonhögen, 
waarbij hij nog verwijst naar het stralende weer. In 
de dienst van het woord leest Egon Hofstad uit het 
boek Wijsheid met onder meer de volgende zinnen: 

Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden 
Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld 
En wat voor de hand ligt kost ons nog moeite 
Hoe zouden wij dan het hemelse verstaan? 

De Evangelielezing is uit Lucas en gaat over wat je 
moet doen om leerling van Jezus te zijn. Talloze 
mensen liepen met Jezus mee, en dan zegt Jezus tot 
hen: 

“Als iemand naar me toekomt die zijn vader en 
moeder, zijn vrouw en zijn kinderen, ja zelfs zijn 
eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet 
zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt, 
kan hij mijn leerling niet zijn.” 

Jeetje, dit zijn harde woorden! Dan begint Roderick 
met zijn overweging. Hij vertelt over zijn terugkeer 
van vakantie uit Italië, twee weken geleden. Roderick 
reed in de auto van Henri en had het plan om  door 
Zwitserland te rijden helemaal zonder te tanken. En 
dan begint het lijden en uitzien naar verlossing. Eerst 
is er hevige regen die het rijden lastig maakt, en dan 
de benzinetank die leeg dreigt te raken, terwijl zij 
lange tijd opgesloten zitten in de file voor de 
Gotthardtunnel en daarna de lange tunnel, terwijl 
tanken niet mogelijk is. Roderick: ‘In het Evangelie 
laat Jezus zien dat wie hem wil volgen, een lange weg 
te gaan heeft. Dit is nog maar het begin.’ Het is 
moeilijk om dat vol te houden. Je wilt er mee 

ophouden, net als het metertje van de benzinetank. 
En hoe doe je dat dan? Vooraf moet je weten waar 
je aan begint, en vooral ook dat alles niet gaat 
volgens plan. Roderick haalt vervolgens twee 
voorbeelden aan.  Eerst San Gimignano, een plaats in 
Italië. Was zeer welvarend, er werd de ene toren na 
de andere gebouwd als teken van welvaart. Maar 
toen kwam de pest, de zwarte dood. De economie 
viel plat, veel mensen waren overleden en er werd 
geen geld verdiend. Dan nu Oekraïne. In het begin 
was iedereen begaan met het lot van de Oekraïners, 
maar nu verslapt de aandacht en zijn wij met andere 
dingen bezig. Zaken lopen anders dan je denkt, en 
dat gebeurt in het hele leven. Roderick: ‘Het boek 
Wijsheid van vandaag draait de zaak om. Het plan 
van God is anders dan ons plan. Er gaan dingen 
gebeuren die je niet verwacht. Dan is het de kunst 
om daarmee om te gaan, het te accepteren en te 
vertrouwen dat het goed komt. En het is ook dat je 
leert om jouw toekomst niet afhankelijk te laten  zijn 
van jouw vertrouwde omgeving, jouw familie, jouw 
club, etc.. Dit is wat Jezus bedoelt, je kunt pas leerling 
van me zijn als je iedereen beschouwt als je broeder 
of zuster en dat je verbonden bent met iedereen. 

Tijdens het eucharistisch gebed schijnt de zon volop 
het altaar en Roderick. Alsof een hotspot op hen 
gericht is. En dan doet Nicole Bisschoff net voor de 
mededelingen een oproep aan iedereen om een 
petitie te ondertekenen voor de gemeente Ede om 
vluchtelingen uit Ter Apel op te nemen. Dit paste 
precies in de essentie van deze viering. 

Na afloop stroomde het kerkplein vol voor koffie of 
thee. Ik sprak met de vrouw uit Arnhem. Zij vond het 
een hele mooie viering, en vond het een heel 
prettige kerk. Zij voelde zich welkom. 

Hans Wilmink 

Houd jezelf een spiegel voor 
Parochiedag 2022 

Zondag 25 september jl. was weer onze jaarlijkse 
parochiedag. Tijdens de viering stond de Evangelie-
lezing volgens Lucas 16, 19-31 centraal. In deze lezing 
wordt het bekende verhaal van de rijke man en de 
arme Lazarus verteld. De voorbereidingsgroep, 
bestaande uit de dirigentes van de drie koren, 
Willem van Wingerden en voorganger Marianne 
Thie, had – uitgaande van dit verhaal – een heel 
mooie viering in elkaar gezet met de titel: ‘Houd 
jezelf een spiegel voor’.  
Welkom 
Als welkomstlied zong het koor, bestaande uit leden 
van Eigenwijs, Arsis en Gemengd koor, het fraaie lied 
‘Vier mee met ons’. Daarin werden het leven vol 
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wonderen en wonderen in het algemeen (de 
schepping) bezongen. Vervolgens nam Marianne het 
woord en heette op haar beurt de aanwezigen 
welkom. Ze verwees alvast naar de lezing met de 
opmerking dat er nog altijd een kloof is tussen arm 
en rijk. Niet alleen wereldwijd, maar ook in ons eigen 
land is deze zichtbaar. De vraag die daarbij aan ons 
gesteld wordt is: Wie kies jij te zijn? Dit vraagt om 
zelfreflectie, zelf in de spiegel te durven kijken. 
Marianne verwees naar de bloemen op het altaar die 
ook gespiegeld stonden opgesteld. 
Gebed 
In het openingsgebed riep zij op tot een betere 
verdeling van menswaardigheid, goederen en liefde, 
en sprak de hoop uit dat God ons wakker zou roepen. 
Het koor zong ‘Hoor hoe God met mensen omgaat’: 
God… die zijn belofte houdt, die de mens van den 
beginne adem geeft en ons gaande houdt. God ook 
die ons een Dienaar zond. 
Lucas 16, 19-31 (NBV 21) 
Zoals hierboven reeds aangegeven werd het  
Evangelie volgens Lucas gelezen; het bekende 
verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. De 
lezing werd gevolgd door het lied ‘Kom aan boord’, 
gevolgd door de verbeelding. De kinderen van het 
kinderkoor hadden op eigen wijze een verhaal 
bedacht waarmee ze ook het spiegelen tot 
uitdrukking brachten. Het ging daarbij om de vraag 
hoe je omgaat met een alleenstaande buurvrouw die 
zich eenzaam voelt en tot niks komt. Tijdens het 
toneelstukje werd een aantal spiegelmomenten 
duidelijk, dat wil zeggen momenten waarop je je zou 
kunnen afvragen: Wat zou ik doen? Het koor bezong 
– met het lied ‘Leven kan iedereen’ – de kwaliteiten 
die in ieder mens zichtbaar zijn, kwaliteiten die elk 
mens uniek maken. Ook werd hierin het samen leven 
bezongen. 
Overweging 
Tijdens de overweging legde Marianne uit hoe we de 
evangelielezing van vandaag zouden kunnen 
begrijpen. De titel van de viering verwees er reeds 
naar: Houd jezelf een spiegel voor. De volledige 
preek is terug te lezen op onze MVR-website, maar 
waar het om ging was de vraag: Waartoe voel jij je 
geroepen? Voel jij je geroepen om grenzen over te 
steken of kloven te overbruggen naar de arme, de 
behoeftige, de verwarde, veraf, maar ook naar die 
ene mens die vandaag of morgen – in het hier en nu 
– op ons pad komt en op onze barmhartigheid en 
ontferming hoopt? Aan het eind van de overweging 
droeg Marianne het volgende veelzeggende gedicht 
voor: 

Op een dag kwam een man bij rabbi Baruch. 
De man was steenrijk 
en zat vrekkig op zijn bezit. 
De rabbi nam hem bij de hand 
en leidde hem naar het raam. 
‘Kijk naar buiten’, zei hij. 
De rijke keek naar buiten. 
‘Wat zie je?’ vroeg de rabbi. 
‘Mensen’, antwoordde de rijke man. 
Weer nam de rabbi hem bij de hand 
en leidde hem naar de spiegel. 
‘Wat zie je nu?’, vroeg hij. 
‘Nu zie ik mezelf’, antwoordde de rijke man. 
Toen zei de rabbi: ‘Onthoud het goed: 
in het raam zit glas en in de spiegel zit glas, 
maar het glas in de spiegel is bedekt met een 
laagje zilver. 
Daarom ziet men als men in de spiegel kijkt 
de andere mensen niet, maar alleen zichzelf.’ 

Levende parochie 
In de geloofsbelijdenis stond een levende parochie 
centraal. Een parochie  waar iedereen zich thuis 
voelt, waar mensen als gasten worden ontvangen en 
waar men begaan is met elkaar. Een parochie waar 
men naar elkaar luistert en iedereen tegen elkaar 
zegt: ‘Ik ben er voor jou’. Tijdens de voorbeden 
werden we telkens opgeroepen ons naar God  te 
keren EN naar elkaar om te zien. 

 

Er zijn voor elkaar 
In het dankgebed tijdens de communieviering 
werden we opgeroepen de weg van Jezus te volgen. 
Onder andere door in vrede met elkaar te leven en 
dienstbaar aan andere mensen te zijn. Zoals 
vertrouwd binnen onze gemeenschap volgden de 
vredeswens en de woorden: Heer ik ben niet waardig 
dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond 
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worden. Aan het eind van de viering klonken mooie 
woorden in het slotgebed: 

Wil ons ogen geven die zien waar en wanneer 
mensen in nood zijn, God. 

Wil ons oren geven die met liefdevolle aandacht 
luisteren naar het levensverhaal van onze 
medemens die het minder in deze wereld 
getroffen hebben. 

Wil ons een mond geven waarmee wij woorden 
van troost kunnen spreken. 

Wil ons handen geven die uw vriendschap 
voelbaar maken voor anderen en voeten die 
wegen van vrede gaan. 

En vooral: wil ons een hart geven dat durft 
beminnen en dat van elk stukje aarde een stukje 
hemel probeert te maken. Amen. 

Hoop 
Na de viering konden we – gelukkig – buiten aan de 
koffie. Het werd een gezellig moment. Het laat zien 
hoe hecht we met elkaar verbonden zijn, maar ook 
open staan voor mensen van buiten onze 
geloofsgemeenschap. Ik hoop, en deze hoop meen ik 
uit te mogen spreken namens de voltallige pr-groep, 
dat we – met z’n allen – het kaarsje van onze 
geloofsgemeenschap brandend weten te houden 
voor de nabije en verdere toekomst. 

Arno de Bruin 

MVR kerk 65 jaar 
Tijdens de parochiedag op 25 september vertelde 
Peter Wijngaard dat onze kerk dit jaar 65 jaar is 
geworden.  ”De parochiezaal is nog niet klaar en tot 
dusver lijkt het er op dat de vrijwilligers meer gedaan 
hebben dan de aannemer”, volgens Peter. Daarom 
slechts een bescheiden feestje onder de tent op het 
kerkplein, na afloop van de Parochiedagviering. Bij 
de koffie waren er gebakjes van de plaatselijke 
patisserie met het getal 65 er op, naast de 
heerlijkheden die door parochianen waren 
gebakken. De zon scheen, er werd gesproken en 
genoten en aansluitend was er wijn en fris en soep 
om het geheel toch een feestelijk tintje te geven. 
Ook werd de paaskaars verloot; Hans Schlepers was 
de gelukkige. 
Als de parochiezaal klaar is wordt het 65-jarig 
jubileum groots gevierd. Onze geloofsgemeenschap 
is nog lang niet aan pensioen toe! 

PR groep 

Ton Gommers vrijwilligster van het jaar 

 

Tijdens de Parochiedag op 25 september werd Ton 
Gommers benoemd tot de vrijwilligster van het jaar 
2022. Peter Wijngaard: ‘De vrijwilliger of 
vrijwilligster van dit jaar is iemand bij wie je altijd 
langs moet als je wat wilt met de kerk. Moet er niet 
voor betaald worden? Waar is het voor? En wanneer 
is het? En het is iemand die altijd op de achtergrond 
werkt en dat al meer dan 40 jaar heeft gedaan.’ Ton 
Gommers is sinds jaar en dag agendabeheerder van 
de zaaltjes in de kerk. En dat doet ze met zorg en 
toewijding. Ze is ook al heel lang lector bij de 
vieringen in onze geloofsgemeenschap. Daarnaast is 
zij lid van de koffiezetgroep waarbij zij dan geregeld 
op zondag na de viering zorgt voor een kop koffie en 
thee. 

Ton was zeer verrast, zij had het totaal niet verwacht, 
maar toch ook heel blij met deze uitverkiezing. Als 
blijk van waardering voor haar jarenlange inzet 
ontving zij een sjerp en een prachtig boeket. 

PR-groep 

Kerkproeverij: ‘Reik elkaar de hand’ 
‘Reik elkaar de hand’ was het thema van de 
Kerkproeverij-vieringen in zes kerken in Bennekom 
op zondag 9 oktober. Doel van de kerkproeverij is om 
mensen die normaal gesproken de weg naar de kerk 
niet meer weten af te leggen uit te nodigen om weer 
een viering bij te wonen. Ik zag inderdaad een aantal 
nieuwe gezichten in de kerk. Hans Lucassen ging in 
onze kerk voor. De liturgiecommissie van het koor 
Arsis had als extra leidraad ‘Samen (s)maakt (naar) 
meer’ toegevoegd aan het thema. De viering stond 
in het teken van samen delen. 
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Dromen over vrede 
Al voor de viering bracht Arsis het lied ‘Last night I 
had the strangest dream’ ten gehore. Daarin werd de 
hoop uitgesproken dat mensen elkaar de hand 
zouden geven en zo vrede zouden kunnen bereiken. 
Het openingslied ‘Dit huis van glas en steen’ was een 
goede introductie op de viering. Het gaf onder meer 
aan dat we als kerkgangers samenkomen om onze 
dromen te delen; te zingen, te vieren en te bidden. 
Daarbij mogen we God in ons midden ervaren; in ons 
huis van glas en steen. 
Liefde, vrede en gerechtigheid 
Op zijn vertrouwde manier heette Hans iedereen 
welkom. Meteen gaf hij het motto van de viering 
aan, namelijk de wens tot liefde, vrede en 
gerechtigheid. Hij noemde de kerk ook een 
missionaire kerk; een kerk die mensen dient op te 
roepen om te werken aan die droom van liefde, 
vrede en gerechtigheid. Deze droom is het, zo zei hij, 
waard om door te geven aan onze kinderen. 
Evangelie als belofte 
In zijn overweging gaf Hans aan dat dromen geen 
nachtmerries moeten worden. Mensen hebben al 
eeuwenlang een diep verlangen naar een wereld vol 
liefde, vrede en gerechtigheid (met bijvoorbeeld 
voldoende voedsel voor iedereen). Het Evangelie is 
te lezen als een belofte dat deze droom ooit 
werkelijkheid kan/zal worden. Het is aan ons mensen 
om een steentje bij te dragen deze droom tot 
werkelijkheid te maken. Mensen dienen daarvoor 
het vermogen aan te wenden tot ‘delen en breken’. 
Jezus Christus, zoon van God, gaf ons hierin een goed 
voorbeeld. Het Evangelie van Mattheus 14, het 
bekende verhaal van de vijf broden en twee vissen, 
liet zien hoe Jezus dat deed. Uitgaande van slechts 
deze vijf broden en twee vissen wist Jezus ervoor te 
zorgen dat meer mensen gingen delen van wat ze bij 
zich hadden. Uiteindelijk bleef er veel voedsel over. 
Hans kwam ook  nog even terug op het missionaire 
karakter van onze kerk: nadat we ons – mentaal – 
hebben kunnen opladen, gaan we terug de wereld in. 
Om daar te doen wat we in de kerk hebben beleden. 
Voorbede 
Tijdens de voorbeden werden de kerkgangers – 
nogmaals – welkom geheten. Ik citeer de eerste 
voorbede: 

God, wat een geluk als je je ergens welkom 
voelt, 
Mensen… jullie zijn meer dan welkom in ons 
midden. 
Voel je thuis, je hoort erbij 
Wij staan voor je open, 
wij wachten op iemand zoals jij. 

Deze voorbede geeft heel goed de sfeer van de 
viering en van onze geloofsgemeenschap weer. 
Eenzaamheid verdwenen 
Na het gezongen tafelgebed klonk het lied ‘Naar wat 
ongrijpbaar is’. Hierin werd bezongen dat daar, waar 
mensen samen bondgenoot zijn, dromen werke-
lijkheid kunnen worden. Machteloosheid en het 
gevoel monddood te zijn verdwijnt. Is dit niet de 
reden van ons samenkomen: dat we elkaar 
vasthouden en overeind houden? 
De soepsteen 
Aan het eind van de viering werd het verhaal van de 
soepsteen voorgelezen. U kunt dit verhaal lezen in 
Titusbreed. Het verhaal vertelt, naar mijn idee, in 
andere woorden wat wij tijdens de communie 
vieren. Uitgaande van het herdenken van Jezus 
Christus en Zijn leven (de hostie is daar fysiek teken 
van), worden wij deel van Gods plan met de aarde. 
Wij worden opgeroepen door samen te delen te 
doen wat we kunnen om de aarde wat beter te 
maken. Dit laatste was ook het motto van het 
slotlied: Kom ga mee! 

Arno de Bruin 

Kerststal MVR Bennekom 
De kerststal in onze kerk is initieel gemaakt door Gé 
Evelo. Hij was leraar handvaardigheid op een 
middelbare school in Ede. Hij heeft zich laten 
inspireren door zijn eigen gezin, zoals zijn vrouw en 
dochter. Peter Wijngaard vertelt: “Dat kun je ook 
zien, want wie zich zijn vrouw (Loes Evelo) nog kan 
herinneren, kan zien dat de Maria-figuur op haar 
lijkt.” De kerststal is eind jaren ‘80 ontstaan. De 
bezetting was toen nog minimaal, enkel de 
basisfiguren, een paar herders en de koningen. 

Zo rond 1995 heeft Koos van de Zalm de kerststal 
overgenomen. Hij heeft de figurengroep behoorlijk 
uitgebreid waardoor er wat stijlverschillen zijn 
ontstaan. Maar de grootste aanpassing is dat de stal 
is veranderd van een eenvoudige stal-opstelling naar 
een Napolitaanse kerststal (iets waar Gé Evelo niet 
zo gelukkig mee was). Peter vervolgt: “Dat heeft 
geresulteerd in de Oosterse gebouwenstijl, een 
uitgebreide scenery, palmbomen, en meer vloer-
oppervlak. En hangende engeltjes, en dergelijke. En 
veel beestjes.” 

Rond 2013 is Herman Smid actief bij de kerststal 
betrokken geraakt doordat Koos hem een keer vroeg 
of hij even kon helpen. Sindsdien hielp hij Koos ieder 
jaar met de opbouw van de kerststal. Herman 
vertelt: “Ik ben meerdere keren bij Koos thuis 
geweest. Hij had op de vliering een uitgebreid 
atelier, waar hij veel aan de kerststal werkte. Op een 
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gegeven moment had hij drie kamelen gemaakt en 
vroeg hij mij welke ik de mooiste vond.” 

Toen het Koos rond 2016 vanwege zijn gezondheid 
teveel werd, heeft Herman Smid het helemaal 
overgenomen. Herman voegt er aan toe: “Ik probeer 
alles in goede staat te houden en regelmatig moet er 
wel eens iets gerepareerd worden.” 

De kerststal is “levend”. Met andere woorden de 
figuren bewegen in de loop van de tijd. Het begin is 
het moment dat Jozef en Maria op reis gingen, dan 
volgen de geboorte van het kind en het bezoek van 
de koningen. Voor zover bekend is de vlucht naar 
Egypte niet uitgebeeld.  

De kerststal wordt in december opgebouwd, en weer 
afgebroken na Driekoningen (of soms half januari). 
Het is een zeer geliefd expositiedeel van onze kerk 
die frequent wordt bezocht (met een piek op 1e 
kerstdag 2019). 

Met dank aan Peter Wijngaard en Herman Smid voor 
alle herinneringen. Heeft u zelf mooie herinneringen 
aan de kerststal of de makers dan wil ik u graag 
vragen die te delen met ondergetekende of de 
redactie van het nieuwsblad.  

Gilles Ampt 

Vacaturelijst vrijwilligers MVR Bennekom, augustus 2022 

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. 

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.  
  

Werkgroep/koor vacature contactpersoon 

Werkgroep Gezinsviering Nieuwe leden 
Egon Hofstad, 

egon.hofstad@gmail.com 

Werkgroep Gezinsviering 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 
Conny v.d. Broek, 

cm_vandenbroek@hotmail.com 

Koor Arsis zangeressen, zangers 
Conny v.d. Broek, 

cm_vandenbroek@hotmail.com 

Koor Arsis gitarist 
Conny v.d. Broek, 

cm_vandenbroek@hotmail.com 

Wijkcontactpersonen 
Wijkcontactpersoon wijk 6 (o.a. 

Commandeursweg even nummers, 
Krulweg, Dorpsstraat, Molenstraat) 

Marian Bolscher, 
mgbolscher@hotmail.com 

Redactie NieuwSBlad Redacteur/opmaker NieuwSBlad Jos Jansen, josjansen@xs4all.nl 
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 __________________ INTERVIEW  ______________________  

Ik word ik in het aangezicht van de 
ander: Interview Hans Lucassen 

Het interview vindt plaats bij mij thuis. Wij 
interviewen Hans Lucassen aan de keukentafel, met 
fraai uitzicht op de weidse tuin waar de eerste 
herfstkleuren zichtbaar worden onder fraaie 
zonnestralen. Hans en zijn vrouw Annelies zijn net 
terug van een vakantie in Kroatië. Zij hebben er erg 
van genoten. 

Hans is geboren in Borne. Zijn ouders woonden 
tijdelijk in bij een gereformeerde bakker. Zijn vader 
die politieman was, was net overgeplaatst. De 
bakkersvrouw en de moeder van Hans waren op 
hetzelfde moment uitgerekend van hun eerste kind. 
Hans: ‘Ik heb het al eerder verteld: mijn moeder had 
te weinig borstvoeding, dus toen kreeg ik 
gereformeerde melk van de vrouw van de bakker die 
ook net bevallen was. Daar is de oecumene voor mij 
al begonnen.’ In Borne ging Hans naar de lagere 
school en in 1966 volgde het Klein Seminarie in 
Apeldoorn. ‘Het priesterschap was iets wat mij 
aansprak. Als kind was ik misdienaar en acoliet. Voor 
schooltijd ging je vier a vijf keer per week naar de mis 
en daarna ging je naar school. Dat deed wel wat. Ik 
heb bezoek gehad van allerlei ordes, die op zoek 
waren op naar leerlingen. Maar de pastoor zei: dat 
gaan we niet doen. Jij moet ‘wereldheer’ worden.’ 
Daarom ging Hans naar het Klein Seminarie in 
Apeldoorn. 

Op het Klein Seminarie deed Hans gymnasium alfa. 
Bèta had ook gekund, wiskunde ging hem goed af, 
maar de rector zei: ‘Als je theologie wilt gaan 
studeren, dan kun je beter de alfa kant doen.’ Het 
Klein Seminarie was streng. Je was intern, soms was 
dat best pittig, maar de solidariteit en de vriend-
schappen waren heel groot. Wij gingen af en toe 
naar huis, een keer in de vier of vijf weken, en dan 
weer vier of vijf weken op het internaat. Voor de 
studie was dit prima: een strak en geregeld leven, je 
had alle hulp in huis van de docenten, die ook bij je 
in huis woonden. Je kon altijd hulp vragen en je hielp 
elkaar. Daarnaast deed je ook veel andere dingen: 
sport, vrijwilligerswerk. Alle sporten hebben wij wel 
gehad, we hadden zelfs een eigen ijsbaan in de 
winter.’ 

Na Apeldoorn volgde de studie theologie aan de 
universiteit in Utrecht. Hans ging eerst op 
Dijnselburg wonen en vervolgens in de pastorie in 

Zeist, waar Ben Piepers ook woonde. ‘Wij zaten daar 
met een aantal studiegenoten en dat was heel fijn 
want dan kon je elkaar in de studie ondersteunen. 
Wij kookten samen en deden de hele huishouding 
met elkaar. Dat was een hele fijne periode waaraan 
ik veel vriendschappen over heb gehouden. Daar heb 
ik ook veel vrijwilligerswerk gedaan. ‘Wij waren toen 
heel actief in de parochie Dijnselburg. Een heel 
actieve gemeenschap. Je had een jongerenkoor en 
een kinderkoor. Ik was pianist bij het kinderkoor en 
later in Utrecht Noord was ik pianist bij het 
jongerenkoor.’ En daar in Zeist heb ik mijn vrouw 
Annelies leren kennen.‘ In Apeldoorn had Hans al 
getwijfeld over het celibaat, maar die twijfel was nu 
helemaal over  

De stage doorliep Hans in Zeist en Utrecht Noord. ‘In 
de stage deed je alles wat in de pastorale praktijk aan 
de orde kwam. Je ging voor en ging op huisbezoek; 
alle facetten van het pastoraat kwamen aan de orde. 
Je deed alles alleen, maar werd enorm goed begeleid 
door de universiteit.’ Deze stages waren belangrijk 
om uiteindelijk toegelaten te worden tot het 
pastoraat in de kerk. ‘Na de stage had je een gesprek 
met de vicaris van de bisschop, die uiteindelijk zei: 
“Je bent van harte welkom’. Toen was ik pastoraal 
werker met de zending van de bisschop. Ik werd 
geïnstalleerd als pastoraal werker in IJsselstein in 
1980. 

 

In IJsselstein heb ik zeven jaar gewerkt. Dat was voor 
mij een geweldige tijd. Wij waren met zijn vieren: 
twee priesters, en twee pastoraal werkers: Ben 
Piepers en ik. Een heel overzichtelijke parochie. Ieder 
had zijn eigen wijk. Ieder had zijn eigen profiel: 
diaconie, catechese, liturgie of gemeenschaps-
opbouw. Dat wisselde af en toe en zo had je veel 
steun aan elkaar.’ 
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Nog even terug naar het moment dat je verliefd 
werd. Had je toen moeilijke momenten? 
‘Ja, die heb ik wel gehad. Mijn ouders hadden altijd 
het idee dat ik priester zou worden. Toen ik verliefd 
werd, vroeg ik me af, wat wil ik? Dit heeft wel 
consequenties. Met de studentenpastores heb ik er 
veel over gepraat. Uiteindelijk heb ik besloten dat ik 
wel gelukkig wilde worden in mijn leven en in wat ik 
doe. Ik kon als gehuwde prima binnen de kerk 
werken. Er waren ook anderen die dezelfde keuze al 
hadden gemaakt. Het heeft wel lang geduurd 
voordat ik het thuis vertelde. Met Pasen heb ik het 
verteld. Mijn moeder was blij. Zij had al gemerkt dat 
er iets met me was. Mijn vader had er wat meer 
moeite mee, die moest aan het idee wennen. Mijn 
broers hadden het allang in de gaten, die vonden het 
prachtig. Daarna is het volledig geaccepteerd.’ 
Heb je niet overwogen om de relatie te beëindigen 
of helemaal wat anders te doen? 
‘Nee, het kerkenwerk, dat lag me. Daar kon ik mezelf 
zijn en doen waar mijn hart ligt. Als pastoraal werker 
was dat niet anders dan toen ik de keuze maakte 
voor het priesterschap.’ 
Kun je omschrijven waar je hart ligt? 
‘Het hart ligt vooral bij: omzien naar elkaar, begaan 
zijn met mensen vanuit de inspiratie van mijn geloof. 
Maar ook vanuit het perspectief dat de kerk een 
belangrijke rol kan spelen in het leven van mensen. 
Toen had de kerk een heel andere plek dan dat die 
nu heeft. Er is veel veranderd, maar ik heb de kerk 
nooit willen loslaten. Ik heb theologie gestudeerd, 
heb daar enorm veel plezier van, maar ook moeite 
mee gehad. Dat was de basis en daarna moest ik het 
zelf doen. Je ontdekt dan de waarde van dat wat je 
geleerd hebt, maar je ontdekt ook waar je niets mee 
kunt. Ik ontdekte ook dat ik door mensen 
geaccepteerd wordt zoals ik ben. Bij mijn afscheids-
viering vorig jaar heb ik een tekst van Emanuel 
Levinas, de Frans Joodse filosoof, aangehaald, die 
zegt: “Ik word ik in het aangezicht van de ander”. 
Mijn identiteit groeit in het aangezicht van de ander. 
Als je kwetsbaar en open durft te zijn, dan groei je 
daar in en kan die ander daar hopelijk ook in groeien. 
Vanuit mijn geloof dat er in ieder mens een sprankje 
God is, denk ik dat dat ook heel mooi is. Ik ben altijd 
zoekende gebleven: “Wat betekent God voor mij?” 
Ik kom telkens weer uit bij het verhaal van Jezus. 
Vooral wat ik van de theoloog Schillebeeckx heb 
geleerd: Jezus, het verhaal van de levende, bij wie 
het gaat om gerechtigheid, om opkomen voor 
anderen, om naast anderen te staan. Het diaconale 
van de kerk, dat is mijn drive geweest. Ik kan dat 
vierend met mensen doen, maar ook individueel, 
door naast mensen te staan in hele moeilijke 

situaties. Ik kan nooit een oplossing geven maar wel 
mensen helpen hun eigen oplossing te vinden. Dat 
gaat met vallen en opstaan. Dat leer je gaandeweg 
het leven. Ik heb nooit het antwoord.’ 
Is deze gedachte in IJsselstein gegroeid? 
‘Dat is zeker, daar is het stevige fundament gelegd. 
Ik heb daar aan alles mogen ruiken en proeven en 
heb ik enorm veel steun gehad van mijn collega’s. In 
het begin zag ik heel erg op tegen preken: wat heb ik 
mensen in Godsnaam te vertellen? Ben en ik 
stoeiden vaak met de zondagstekst. Als hij in de 
andere kerk moest preken, gingen wij samen de 
teksten voorbereiden en bekijken hoe wij die in een 
preek konden verwerken. Wij hebben nog jaren met 
elkaar gebeld, dan lazen we elkaar de preek voor en 
vroegen feedback. In latere jaren las Annelies de 
preek door en bespraken wij die samen. Nog later, 
toen de kinderen groter waren, kreeg ik van hen ook 
voldoende terug. Dat zorgde ervoor dat ik ook daarin 
kon groeien. Nu preek ik uit het hoofd, na de 
voorbereiding van de viering.’ 
Had je veel steun van het team in IJsselstein? 
‘Ja, we waren min of meer biechtvader voor elkaar. 
Ik ben daar enorm gegroeid en kon daardoor 
uiteindelijk de stap maken naar de Goede Herder in 
Ede in 1987. De kinderen waren toen in een leeftijd 
dat de overstap maken nog gemakkelijk kon. Ik kreeg 
daar de taak om eerstverantwoordelijke voor het 
pastoraat te zijn. Peter Bosma vervulde als 
aalmoezenier de priestertaken. Midden jaren 
negentig, toen pastoor Pierik vertrok bij de Antonius 
parochie, werd ik ook benoemd tot hoofd-
verantwoordelijke voor de samenwerking tussen de 
Antonius- en de Goede Herder parochie. Dat was 
niet gemakkelijk. De Antoniusparochie had een heel 
andere cultuur dan de Goede Herder parochie. Er 
was heel veel geduld en ook incasseringsvermogen 
voor nodig.’ 
Met wie kon je er over praten? 
‘Ik had veel steun van Ties van ’t Erve, de deken van 
dekenaat Arnhem. Binnen de parochie, met name 
binnen het bestuur, waren er ook mensen die er voor 
gezorgd hebben dat ik de ruimte kreeg die ik nodig 
had om de samenwerking tot stand te brengen’. 
Als je nu terugkijkt, heb je dan belangrijke keuzes 
moeten maken? Toen je verliefd was, was er 
natuurlijk zo’n moment. Maar heb je daarna nog 
lastige momenten gehad? 
‘De sluiting van de Goede Herder kerk was een hele 
lastige periode. Het is niet voor niks dat ik kort 
daarvoor een hartinfarct kreeg, dat was vanwege de 
spanningen daar omheen. De Goede Herder was 
mijn basis. Ik heb er veel mooie dingen gedaan met 
heel veel vrijwilligers; ik voelde me daar enorm 
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gedragen. Wat voor mij ook belangrijk was en is, is 
de oecumene. Ik heb aan de wieg gestaan van de 
Emmaüs-kerk. Samen met vier dominees hebben we 
een nieuwe gemeenschap van de grond getild in de 
toen nieuwe wijk Rietkampen. Oecumene is voor mij 
altijd een heel belangrijke drive geweest; altijd 
zoeken naar verbinding en wat ons onderscheidt, als 
rijkdom te zien in plaats van als twistpunt’.  
Wat bedoel je daarmee? 
‘Iedere kerk heeft haar eigen tradities en 
geschiedenis. Van de dominees heb ik heel veel 
geleerd over omgaan met de Schrift, de Bijbel. 
Vanuit de katholieke geschiedenis hadden wij daar 
veel minder mee. Ik heb door die contacten geleerd 
om de bijbel als belangrijk fundament voor ons 
geloof te gebruiken. De teksten die gelezen werden 
voor een zondag waren voor de dominees en voor 
mij hetzelfde. De gezamenlijke exegese van die 
teksten was geweldig’. 
Wat betekent de Bijbel voor je? 
‘Daar vraag je wat. Voor mij is de Bijbel een boek dat 
richting kan geven. Naast de Bijbel zijn ook andere 
zaken die mij richting kunnen geven: de verhalen van 
andere mensen, mijn eigen geschiedenis, de traditie 
waar ik uit kom, maar ook andere religies waar ik 
voor open sta. De Bijbel is voor mij een soort 
richtsnoer. Soms zijn er verhalen waar ik helemaal 
niets mee kan; ik probeer dan wel te zoeken wat voor 
betekenis ze zouden kunnen hebben. Maar er zijn 
ook verhalen die mij sterken in wat ik doe in het 
aangezicht van de ander. Dat probeer ik als ik voor 
ga aan mensen mee te geven. Met andere religies 
bedoel ik Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam. Ik 
probeer altijd te zoeken naar het positieve dat ons 
kan verbinden met elkaar. Annelies en ik hebben 
taalmaatjes uit Turkije, zij zijn moslim. Als wij met 
hen praten over het geloof merken we dat het in de 
kern gaat om dezelfde waarden: liefde, barmhartig-
heid, elkaar ruimte en respect geven. Ook binnen de 
christelijke kerk zoeken we naar verbinding, 
oecumene. Dat komt van ‘oikomene’, het Griekse 
woord voor ‘de hele wereld’. Het is de kunst om dat 
wat mensen er in de loop der tijd allemaal bij 
bedacht hebben weg te halen en te kijken naar: waar 
gaat het nu echt om’.  
Je zet je sterk in voor de oecumene. Heb je wel eens 
getwijfeld aan de katholieke kerk? 
‘Ik heb moeite met het instituut, vooral daar waar 
het instituut mensen beperkt. Ik zou kunnen zeggen: 
ik laat de kerk helemaal los, er is zoveel gebeurd dat 
verschrikkelijk is. Maar vanuit de katholieke traditie 
zijn er ook heel veel mooie dingen die mij 
vasthouden, bijvoorbeeld rituelen en mystiek. Dat 
vind je in geen enkele andere kerk. Ik hoor dat ook 

vaak terug van protestanten, die dat missen. Als je 
probeert dat in een oecumenische viering binnen te 
brengen, wordt dat enorm gewaardeerd. In de 
Rietkampen heb ik rituelen als water en wierook 
ingebracht. In het begin was het wel wennen, maar 
mensen zijn dat gaan waarderen. Het gaat niet alleen 
om het woord maar ook om het beeld. Er zijn zoveel 
dingen die je kunnen helpen om houvast te houden 
in je geloof en je leven. De rituelen, de mystiek en de 
mensen met wie ik verbonden ben houden me bij de 
katholieke kerk. Daar staat of valt alles mee. Als je 
niet gedragen wordt door de mensen van de 
gemeenschap, dan houdt het voor mij op’. 
Hoe zie jij God? 
‘Dat is de meest moeilijke vraag. Ik denk opnieuw 
aan de omschrijving van Levinas: “Ik word ik in het 
aangezicht van de ander”. De Ander kun je ook met 
een hoofdletter schrijven. In de Bijbel staat het 
verhaal dat de mens geschapen is naar beeld en 
gelijkenis van de Eeuwige. Dat is ook mij een 
houvast; ik kan in ieder mens iets van dat Goddelijke 
terug vinden, hoe goed of slecht een mens ook kan 
zijn. Soms is het een moment of sprankje, maar dat 
kan net genoeg zijn om de God van liefde, 
barmhartigheid te zien. Wie God is weet ik niet. Ik 
kan alleen maar ontdekken hóe Hij is. Hoe mensen 
hem hebben ervaren en daar mijn eigen ervaring 
naast leggen. God heeft zich vooral gemanifesteerd 
in de persoon van Jezus, daarin zie je hoe God aan 
het licht komt. Het allerbelangrijkste daarbij is de 
agapè, de liefde. Die probeer ik altijd op het spoor te 
komen, maar soms is dat spoor heel ver weg. Bij 
uitvaarten probeer ik op het spoor te komen van wat 
God voor deze mens heeft betekend. Maar dat gaat 
altijd heel voorzichtig, het geloof is heel kwetsbaar 
en dat is bij mezelf ook zo’. 
Je kan met God in aanraking komen via de ander, 
maar zijn er ook andere momenten? 
‘Ik kan ook met God in aanraking komen in de stilte. 
Je moet dat wel kunnen toelaten, maar ik vind het 
mooi als het me lukt. Bijvoorbeeld in het bos of in 
mijn werkkamer. Maar ik ga ook wel eens even de 
kapel in bij de kerk, een ruimte waar je helemaal stil 
kunt zijn’. 
Doe je dit vaak? 
‘Nee, ik ben daarvoor meestal te druk met andere 
dingen. Ik ben met pensioen, maar heb nog steeds 
veel om handen. Ik vind het heerlijk om praktische 
dingen te doen. Na mijn pensioen ben ik begonnen 
met het timmeren van een bank. Later heb ik een 
plafond in de woonkamer gemaakt, maar ook een 
deur afgehangen. Het is heel fijn om iets met je 
handen te doen; koken vind ik ook heel leuk!’  
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Vul je daarmee je tijd? 
‘Onder andere, maar ook met kinderen en 
kleinkinderen. Mijn zoon en kleinzoon honkballen bij 
de Moorfelders. Ik vind dit een leuk spel. Ik doe 
samen met mijn oudste zoon Bas de coaching van 
het team van mijn kleinzoon. Ik ga ook graag op 
vakantie met mijn vrouw, daar hebben we nu meer 
tijd voor. Maar ik ben ook nog steeds als vrijwilliger 

betrokken bij de Hartenberg, ben taalmaatje voor 
een Turks echtpaar en ik ga weer voor bij vieringen 
en uitvaarten.’ 

We sluiten het interview af met een rondgang door 
de tuin, waar we de hele tijd uitzicht op hadden. Het 
was een inspirerende ochtend! 

Hans Wilmink, Rita van Doesum-Karsten 

 
 

 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste dames, 
Op 12 september hadden wij onze openingsavond en 
ledenvergadering. De openingsviering werd voor-
gegaan door Diny Booyink en Ton was de lector. De 
muzikale ondersteuning werd gedaan door Marlise 
en Wendy. Het thema van de avond was Mother of 
Thousands. Marlise had plantjes gekweekt die zo 
heten en aan het einde van de ledenvergadering 
werden ze meegegeven aan onze leden. Wie aan 
Mother of Thousands denkt, denkt dan ook meteen 
aan Maria. De dienst bestond uit teksten van Maria, 
mooie liederen en een prachtig Maria lied. 

Bij de ledenvergadering zijn de notulen en de kas 
goedgekeurd. Er waren 4 jubilarissen en twee dames 
van ons bestuur namen afscheid, namelijk Henny en 
Neeltje. Verder hebben wij het geluk dat Agnes ons 
bestuur weer komt versterken. En hebben wij 
afscheid genomen van de wijkleidster van Wijk 1 
Guus die wel bijna 30 jaar wijkleidster was. Zij wordt 
opgevolgd door Ria Roelofs. 

Op 3 oktober is er een lezing geweest over het 
ontstaan van de Renkumse en Heelsumse papier-
industrie. Deze lezing werd verzorgd door de heer 
Henk van Amerongen. De heer van Amerongen 
vertelde over de verschillende materialen waar 
schrift op gezet werd en in welke tijd dat werd 
gebruikt, bijvoorbeeld zijde, papyrus, klei, palm-
bladeren, en leitjes. Het papier maken begon in 

Europa  in het jaar 1250 na Christus. In Nederland 
begon het in 1566. De uitvinding van de 
boekdrukkunst was rond 1450. In het jaar 1740 
waren er 171 waterpapiermolens en 2 windpapier-
molens op de Veluwe. 

Op de Veluwe werd gewerkt met bovenslagraderen 
i.p.v. een onderslag rad. Het water viel daarbij 
bovenop het waterrad. Om hiermee de molen aan te 
kunnen drijven had men een verval van ongeveer 2 
meter nodig. Dit gaf beperkingen aan het aantal 
molens die langs de beek konden staan. Men kon wel 
het verval kunstmatig vergroten door naast bijv. de 
Renkumse beek een zogenaamde opgeleide beek 
aan te leggen. Die had een klein verval waardoor een 
grotere hoogte bereikt kon worden op de plaats 
waar de molen kwam te staan. Zo kon men wel 
bereiken dat het water wel de hoogte van 2 meter 
haalde om op het rad te storten.  Hieronder een 
overzicht van de molens aan de Renkumse beek. De 
Kwadenoordse molen is gerestaureerd. 

Op de volgende pagina ziet U een foto hoe het papier 
maken te werk ging. Het basismateriaal was lompen. 
Deze lompen werden gescheurd en gesorteerd. 
Hierna volgde de eerste mechanische behandeling 
door water of windkracht aangedreven hamers. Het 
weefsel werd uiteengeslagen tot losse en korte 
vezels. Dit gebeurde in de hamerbakken. De vezels 
gingen in de schepkuip, de papierschepper schepte 
met het schepraam het materiaal uit de schepkuip 
en liet het drogen en uiteindelijk ging het in de pers 
die de rest van het water er uit haalde. De vellen 
papier werden op gehangen om te drogen op de 
droogzolder; hier zaten luiken in waar de wind 
doorheen kon. Het papier werd ook nog gestreken. 

Werkdagen van meer dan 12 uur in een vochtige, 
tochtige en koude omgeving. Lompenziekte was een 
beroepskwaal. De gezinnen van de molenaars en de 
knechten woonden meestal bij de molen in 
armoedige behuizing. Ze verbouwden aardappelen 
en groente voor eigen gebruik op een stukje 
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gepachte grond. De kinderen werkten mee en 
kregen sporadisch onderwijs. 

Er werd steeds naar andere bronnen gezocht voor de 
vezels van het papier, in 1840 vond de Duitser Fr. G. 
Keller hoe uit hout vezels geproduceerd konden 
worden. Door een steen langzaam rond te draaien 
slijpt het hout weg, het hout werd ook warm en werd 
met water gekoeld. De vezels werden met water 
afgevoerd. Deze methode werd mogelijk door de 
krachtige stoommachines die toen werden uit-
gevonden. Op dit papier werden de kranten gedrukt. 
Tevens vertelde de heer van Amerongen over de 
verschillende formaten en kwaliteitsverschillen van 
het papier. Ook liet hij verschillende watermerken 
zien. 

Het Renkums-Heelsums gebied was ideaal voor de 
papierindustrie door de waterrijke stroom van de 
Renkumse beek. Drie watermolens zijn in de 19de en 
20ste eeuw uitgegroeid tot papierfabrieken. De 
fabrieken van van Gelder, later Parenco en 
Schutpapier Heelsum en de fabriek van Pannenkoek 
die in de tweede wereldoorlog werd verwoest. 

 

           

De heer van Amerongen sloot af met een filmpje 
(schooltelevisie) over de papierindustrie. Een 
avondvullende en zeer interessante lezing. 

De volgende lezing is over Taiwan op 7 november en 
wordt verzorgd door de dames Annemieke 
Sweinsberg en Lily Swens, beide lid van KVG 
Veenendaal geweest. 

Namens het KVG bestuur, 
Inge Wijngaard 

Bennekom en de regio kleuren Oranje 
Orange the World is de 
internationale campagne 
tegen geweld tegen 
vrouwen en meisjes. Een 
initiatief van de Verenigde 
Naties en actief gesteund 
door de wereldwijde 
vrouwenorganisaties Zonta 
Nederland en de Unie van 

Soroptimisten. 
Waarom deze actie? 
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken 
met lichamelijk of seksueel geweld in haar leven. Uit 
Europees onderzoek blijkt dat 45% van de vrouwen 
en meisjes met geweld te maken krijgen. Daar moet 
een einde aan komen. 
Wanneer? 
De actie start op 25 november, de Internationale dag 
tegen geweld tegen vrouwen en loopt tot 10 
december, de Internationale dag van de rechten van 
de mens. Op veel plaatsen in de wereld worden 
markante plekken oranje verlicht, waaronder de 
toren van onze kerk. 
Waarom oranje? 
De kleur oranje staat symbool voor een zonnige 
toekomst, een toekomst zonder geweld. Kijk voor 
meer informatie op: www.orangetheworld.nl. 

'Mogen we ze houden?' 
In de Laarkerk in Zuidlaren slapen mannen in de 
voormalige soos, in Scheemda spelen kinderen in de 
hal van De Ontmoeting en in Roden heeft de 
kerkenraad een douche aangeschaft voor de 
vrouwen in het kerkgebouw: de crisisopvang van 
asielzoekers zorgt voor dynamiek en ongebruikelijke 
taferelen in kerken. INLIA (Internationaal Netwerk 
van Lokale Initiatieven) in Groningen coördineert de 
crisisopvang. 

Honderden asielzoekers kregen en krijgen inmiddels 
crisisonderdak bij tientallen kerken in het hele land. 
Met dank aan de enorme inzet van vrijwilligers in al 
die plaatsen en aan het kleine team van INLIA dat 
bijhoudt hoeveel mensen waar verblijven, tot 
wanneer, en waar ruimte beschikbaar is of komt, en 
problemen oplost. 
Ontmoeting 
“Het wordt zondags gepreekt”, zegt vrijwilliger Epko 
in Scheemda, “Dan moet je ook wat doen als het 
eropaan komt.” De Ontmoeting vangt twee gezinnen 
op in het kerkgebouw. Twee kleintjes uit Syrië 
‘scheuren’ er door de gang op loopfietsje en 
driewieler. Er werken hier 40 vrijwilligers mee, uit 
kerken uit de hele streek. Dat is vaker zo bij de 

http://www.orangetheworld.nl/
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crisisopvang. Iemand uit Wildervank vertelt: “Bij ons 
zijn de kerkmuren geslecht. Alle kerkgenoot-
schappen in de buurt doen mee.” 
Stoeltjes poetsen 
In de Laarkerk in Zuidlaren vangen ze 40 mannen op 
in vergaderkamers en de vroegere soos in het 
souterrain. Er waren 170 vrijwilligers, maar ze 
kunnen nu afschalen. Want dweilen, stofzuigen, 
toiletten schoonmaken, koken: de mannen doen het 
zelf. Vandaag gaan ze zelfs 25.000 stoeltjes poetsen 
op het TT-circuit, vertelt coördinator Klaas. De 
kerkelijk vrijwilligers doen dat normaliter, dit keer 
nemen de asielzoekers het voor hun rekening. Om 
wat terug te doen. 
“Family” 
“We are family”, zeggen de vrouwen in Op de Helte 
in Roden in koor. Ze komen uit Syrië, Jemen, Somalië 
en Roden en vormen nu een hechte groep. “Kunnen 
ze niet bij ons blijven?”, vraagt coördinator Mathilde 
INLIA. De vrijwilligers willen de vrouwen laten blijven 
totdat ze goed terecht kunnen in een asielzoekers-
centrum. De kerkenraad geeft toestemming, nu 
moet INLIA het proberen te regelen met het COA. 

Ondertussen is er een douchecabine besteld, want 
die ontbrak. Ook dat is geaccordeerd door de 
kerkenraad. Mathilde glimlacht breed. Laat haar en 
alle andere vrouwen daar maar schuiven. They are 
family. 

Lezing over Pelgrimage op 2 november 
Op 2 november geeft Taco Bos een lezing over zijn 
pelgrimstocht naar Duitsland in het najaar van 2020. 
De lezing vindt plaats in de Brink, Brinkstraat 29 in 
Bennekom. Aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij. 
Graag vooraf aanmelden via redacteurgroeneboekje 
@kpnmail.nl. 

Taco Bos is werkzaam als geestelijk verzorger bij Pro 
Persona GGZ en als predikant verbonden aan de 
Protestantse Kerk. In het najaar van 2020 liep hij een 
Jakobsweg door Duitsland. Zijn tocht voerde hem 
van Wolfheze via Elten naar Keulen en vervolgens 
door de Eifel naar Echternach, Trier en Schengen. 

Hij vertelt op 2 november over zijn tocht en 
inspiratiebronnen. Hij staat onder meer stil bij 
pelgrimage als lijfelijke en zintuigelijke ervaring, als 
kans voor verrassende ontmoetingen en intense 

natuurbeleving, als markering van een nieuwe 
levensfase, en als vorm van gebed en meditatie. Aan 
de hand van verhaal en beeld gaat hij graag met zijn 
publiek in gesprek. 

De lezing wordt georganiseerd door de Vormings- 
en Toerustingscommissie Bennekom. Zie 
www.hetgroeneboekje.nu voor informatie. 

Opening ‘de Huiskamer van Bennekom’ 
Woensdagavond 21 september is ‘de Huiskamer van 
Bennekom’ feestelijk geopend door wethouder 
Meijer. Na een korte uitleg van dominee Baalbergen 
over hoe dit initiatief tot stand is gekomen, onthulde 
de wethouder het welkomsbord dat aan de straat 
staat als ‘de Huiskamer’ geopend is. Daarna was er 
gelegenheid om in ‘de Huiskamer’ een kopje koffie te 
drinken, iets lekkers te nemen en even rond te 
kijken. ‘De Huiskamer’ is iedere woensdag- en 
vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur geopend. Bezoekers 
zijn welkom voor een kopje koffie, een goed gesprek, 
gezelligheid of om tweede handsspullen te ruilen. De 
locatie van ‘de Huiskamer’ is de Ichthuskerk, 
Korenlaan 20 in Bennekom. 
Dit is een initiatief van kerken in Bennekom. 

 

 

  

mailto:redacteurgroeneboekje@kpnmail.nl
mailto:redacteurgroeneboekje@kpnmail.nl
http://www.hetgroeneboekje.nu/
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 _________________ BOEKBESPREKING  ____________________  

Titus Brandsma, de man achter de 
mythe 
Op 15 mei jl. werd Titus Brandsma heilig verklaard. 
Dat was voor mij aanleiding voor het lezen van de 
biografie over deze bijzondere mens. 
Achterflap 
Op de achterflap lees je een goede introductie op het 
boek. “Uitvoerig en gedegen bronnenonderzoek 
leidde tot een afgewogen interpretatie die […] recht 
doet aan de biografische eisen van de 21e eeuw en 
aan de tegenstrijdigheden in het complexe karakter 
van de hoofdpersoon. Dat werd, behalve door lichte 
ijdelheid, neiging tot opvliegendheid, overtrokken 
energie en politieke naïviteit, gekenmerkt door ware 
naastenliefde, pretentieloze vroomheid, opvallende 
daadkracht en grote morele moed. 

Brandsma paarde sterk tijdgebonden ideeën aan 
verrassend moderne opvattingen. Zo gingen bij hem 
een voorkeur voor de autoritaire staatsvorm, 
gehoorzaam vasthouden aan een starre kerkelijke 
moraal en een negatieve theologische kijk op het 
jodendom hand in hand met verlichte ideeën over de 
journalistiek, een nieuwe visie op het godsbegrip en 
het publiekelijk verwerpen van elke vorm van 
antisemitisme in Hitler-Duitsland. 

Het maakt de kleine pater tot een man van vlees en 
bloed die ook onze geseculariseerde tijd nog 
opmerkelijk veel te vertellen heeft.” 
Gedegen werk 
Grondig onderzoek is nodig geweest voor dit boek. 
Het heeft geleid tot een zeer nauwgezette 
beschrijving van het leven van Brandsma. De auteur 
schrijft onder meer over het opgroeien van Titus 
Brandsma in Friesland, zijn studiejaren, maar ook 
over zijn verzetsjaren die uiteindelijk tot zijn dood 
leidden. In deel IV wordt geschreven over het proces 
tot zaligverklaring. 

Acceptatie 
In deel III: Oorlog en dood (1940-1942) wordt 
uitvoerig geschreven over de oorlogsjaren en zijn 
dood. Geraakt werd ik door zijn enorme door-
zettingsvermogen maar bovenal zijn enorme 
acceptatie-vermogen. Op pagina 422 staat de zin: 
“De karmeliet accepteerde het lijden met een 
blijmoedigheid die menig lotgenoot verbaasde en 
misschien ook wel eens irriteerde.” Voor hem kwam 
de onrechtvaardigheid en de willekeur, waar hij en 
zijn medegevangenen natuurlijk voortdurend mee te 
kampen hadden, niet uit de handen van God. 
Ondanks alle verschrikkingen bleef hij getrouw aan 
God. 
De mystiek als wetenschap en praktijk 
In hoofdstuk 12 wordt ingegaan op het mystieke 
denken van Brandsma. Graag citeer ik deze alinea 
(pagina 214): ‘Ieder mens is volgens Brandsma naar 
zijn aard een mystiek wezen. De verwondering over 
ons bestaan, het besef dat ons ‘zijn’ niet vanzelf 
spreekt, dat er ‘iemand’ (tegenwoordig zullen velen 
zeggen : ‘Iets’) moet zijn die dat in gang heeft gezet… 
dat inzicht is geen intellectuele vondst. We hebben 
dit van nature meegekregen. Brandsma noemt het 
de goddelijke vonk die in de ziel van ieder van ons 
aanwezig is. We moeten hem alleen zelf aanblazen 
tot de vlam zich verenigt met het goddelijk vuur.’ 
Samenvattend 
Het boek is erg interessant; de moeite van het lezen 
zeker waard. Gezien de omvang van het boek moet 
je er wel even voor gaan zitten. Wellicht iets voor de 
lange winteravonden. 
Titel: Titus Brandsma, de man achter 

de mythe (de nieuwe biografie) 
Auteur: Ton Crijnen 
Uitgever: Valkhof Pers 
ISBN: 978 90 5625 278 6 
Aantal pagina’s: 518 

Arno de Bruin 
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 _____________________ MVR  ESTAFETTE ____________ 

MVR-estafette: John van der Linden 

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: John Engelbertus Christiaan van der Linden. 
De doopnaam Engelbertus is van vaders kant en 
Christiaan is van Moeders kant. 

Leeftijd: 72 

Geboren te: Geboren in Amsterdam op de 
Weesperzijde 8 in 1949. 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Bij Dansschool Arntz 
waar ik toen der tijd veel avonden heb door mogen 
brengen ben ik mijn toekomstige vrouw Cobi tegen 
gekomen. Wij zijn in 1983 getrouwd en samen 
hebben wij 2 kinderen, John jr., geboren in 1988, en 
Steven, geboren in 1992. John jr. is getrouwd met 
Suzanne in 2019 en in 2020 hebben wij een prachtige 
kleindochter mogen verwelkomen waar wij trotse 
opa en oma van zijn. 

Hobby’s: In mijn vrije tijd ben ik bezig in mijn 
moestuin die ik al sinds 2000 met heel veel plezier 
onderhoud. Deze moestuin valt onder het complex 
de Bovenhoek van overkoepelende organisatie 
Vereniging Amateur Tuinders in Ede. Mijn tuin 
bestaat uit 160 vierkante meter waar ik elk jaar 
verschillende groenten, fruit en bloemen verbouw. 
Thuis ben ik ook vaak te vinden in de tuin waar ik met 

trots kan genieten van de zelf aangelegde vijver en 
alle bloemen en planten. Op zondagen ben ik vaak 
thuis te vinden voor de Formule 1 races en probeer 
hier dan ook altijd tijd voor vrij te maken. Met mooi 
weer probeer ik verder altijd buiten te zijn en als dit 
niet in de moestuin is dan ben ik altijd wel te vinden 
in het bos voor een wandeling of op een mooie 
fietsroute. Tijdens het fietsen zorg ik er altijd voor 
dat ik mijn fototoestel bij me heb; ik probeer dan ook 
alles van oud Ede te fotograferen wat gesloopt gaat 
worden of mooie natuurfoto’s te maken. 

Opleiding: Tijdens mijn jeugd na de basisschool ben 
ik een opleiding gaan volgen aan de lagere 
landbouwschool in Ede. Na dat ik deze had afgerond 
was de keuze makkelijk voor mij om hierop direct 
een opleiding te kiezen aan de middelbare 
landbouwschool. Tijdens mijn schooltijd ben ik altijd 
bezig geweest met extra werk op verschillende 
boerderijen in de omgeving en daar ben ik met veel 
plezier werkzaam geweest. Toen ik ook deze 
opleiding had afgerond ben ik mezelf gaan 
specialiseren in pluimvee en alles wat daar mee te 
maken had. Dit traject van specialisatie heb ik 
gevolgd bij een pluimveebedrijf in Barneveld waar ik 
naderhand ben doorgegroeid tot bedrijfsleider. Dit 
betekende dat ik hier de dagelijkse leiding had over 
het personeel en bedrijfsprocessen. Het bedrijf had 
gemiddeld 40.000 moederdieren. 

Huidige beroep: Toen ik de mooie leeftijd van 50 
aantikte werd het bedrijf helaas verkocht en moest 
ik wat anders zoeken. De verwachting was dat het op 
deze leeftijd geen makkelijke opgave zou zijn. Tot 
mijn verbazing viel het gelukkig mee en kwam ik in 
dienst bij een agrarisch verzorging bedrijf. Dit leende 
mij uit aan Buddingh natuursteen in Veenendaal; dit 
was voor mij een keerpunt omdat ik altijd met dieren 
heb gewerkt. Dus nieuwe uitdaging nieuwe kansen, 
en zo ging ik ook te werk. Hier heb ik de laatste 12,5 
jaar van mijn werkcarrière met veel plezier 
doorgebracht en veel nieuwe dingen mogen leren. 
Na deze periode afgesloten te hebben was het tijd 
voor mijn pensioen waar ik nu erg van geniet. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 

waarom? Toen ik 4 was zijn wij verhuisd naar de 
Julianalaan 1 in Ede. Mijn broer Ruud die ook 
geboren is in Amsterdam was toen 2 jaar. Het 
was een wereld van verschil om te verhuizen uit 
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een stad naar een dorp als Ede. Tijdens het 
opgroeien was ik altijd druk bezig met buiten 
spelen en klusjes rondom het huis. Toen ik 16 
was en Ruud 14 hebben wij onze vader verloren; 
dit was een mokerslag in onze jeugd en ook voor 
mijn moeder. Dit was voor ons als gezin een 
lastige tijd waar ik samen met mijn moeder en 
broertje door heen moest. Toen wij als gezin in 
Ede kwamen wonen vonden mijn ouders het 
altijd erg belangrijk dat wij op zondag naar de 
kerk gingen. Mijn vader had geen geloofs-
overtuiging maar mijn moeder was katholiek 
daarentegen en mede daardoor hadden wij ons 
in Ede aangesloten bij de St. Antonius kerk. Mijn 
vader heeft dat altijd gesteund tot zijn 
overlijden. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 

MVR en waarom? Het moment dat Ruud in de 
pastorie ging wonen zijn mijn moeder en ik zelf 
ook vaker naar Bennekom gegaan bij de Maria 
Virgo Regina kerk. Hier werden we door de 
geloofsgemeenschap vriendelijk ontvangen en 
het was voor mij erg belangrijk dat mijn moeder 
zich op haar gemak voelde hier. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Sinds wij meer regelmatig naar de 
Maria Virgo Regina kerk gingen ben ikzelf in de loop 
der jaren steeds actiever geworden binnen de 
geloofsgemeenschap. Zo ben ik sinds 1999 een actief 

lid van de tuinclub die allerlei werkzaamheden 
verricht in de kerktuin. Dit is voor mij een dankbare 
taak waar ik veel voldoening uit haal en de 
gezelligheid tussen alle leden kan ik natuurlijk niet 
overslaan! Tevens zit ik sinds 5 jaar bij ‘de vlegels’ en 
samen verzorgen wij op Vlegeldag de verkoop van 
boeken, kleding, snuisterijen, koffie en gebak. De 
opbrengst hiervan gaat elk jaar naar een ander doel 
en dit jaar is deze opbrengst naar de verbouwing 
gegaan van het zaaltje. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Eigenlijk is er niets wat ik mis. 
Misschien zouden parochianen bij toerbeurt bij de 
Parochiewacht aan kunnen sluiten. 

Mooie MVR-herinnering: Bij de kerk zijn voor mij 
vele mooie herinneringen; daarvan wil ik er 2 
uitlichten. Toen Ruud ziek werd heeft het voor mij 
veel betekend dat ik samen met hem nog naar de 
kerk kon gaan waar hij zo vaak een dienst heeft 
mogen leiden. Tevens het moment dat hij de 
verbouwing nog kon zien van zijn geliefde pastorie 
waar die 20 jaar met ontzettend veel plezier heeft 
mogen wonen. Mag ik U zeer vriendelijk bedanken 
voor alle mooie jaren en herinneringen in onze 
mooie parochie en laten we vooruitkijken naar nog 
meer jaren. 

Verder actief met: zie mijn hobby’s. 

Stokje gaat door naar: Nico Kamstra 

Want: Ik ben benieuwd naar zijn verhaal. 

  



 

23 
 

 

 ________________________ FORUM ________________________  

Eindstation verpleegtehuis? 
Eerder dit jaar heb ik verteld over Antonia, een 
vriendin en buurvrouw van ons die inmiddels oud en 
krakkemikkig is en steeds meer hulp nodig heeft. We 
zijn een tijd bezig geweest om thuishulp voor haar te 
regelen. Dat is niet meegevallen. Op zichzelf konden 
we de bureaucratische hobbels wel nemen: na het 
invullen van de nodige papieren heeft Antonia de 
thuishulp toegewezen gekregen, maar in de praktijk 
bleek het niet te werken. De uitvoering van de 
thuiszorg wordt hier door PAMI, het grote 
ziekenfonds voor gepensioneerden, uitbesteed aan 
privébedrijven die dan de artsen, verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten, etc. naar behoefte inzetten. Je 
moet dan geluk hebben met de organisatie die je 
treft. Antonia had dat dus niet. De arts kwam één 
keer en bleef daarna weg. De verpleegkundige die 
langskwam nam alleen de bloeddruk op, maar had 
geen opdracht meegekregen om bijvoorbeeld te 
helpen met het douchen of aankleden, waar Antonia 
eigenlijk behoefte aan had. De fysiotherapeut kwam 
helemaal niet opdagen. Om dit goed te krijgen moet 
je eigenlijk dagelijks bellen om je beklag te doen. 
Daar is Antonia de persoon niet voor, en daar zaten 
wij en anderen er niet dicht genoeg voor bovenop. 
En misschien hadden we ook gewoon wel pech met 
dit thuiszorgbedrijf. 

Ondertussen ging het niet echt goed met Antonia. 
Het dagelijks leven met de boodschappen, de dingen 
in huis die kapot gaan en gerepareerd moeten 
worden, de voortdurende bezoeken aan artsen en 
apotheken – het was haar allemaal te veel. Ze raakte 
sleutels kwijt, ze kwam te vallen op straat, kreeg 
's avonds en 's nachts pijnaanvallen. Waar moest dit 
heen? Toen ik een keer op een ochtend bij haar zat – 

ze had net haar sleutelbos verloren en zag er 
vreselijk tegenop om te gaan zorgen voor een 
nieuwe set kopieën – zei ze tegen me: “Dit moet 
anders, ik moet naar een verpleeghuis.” 

Verpleeghuizen in Argentinië zijn er in alle maten en 
soorten. Ook dit zijn privéorganisaties die 
gecontracteerd worden door PAMI of andere 
ziekenfondsen. Ze zijn meestal vrij klein en soms wel, 
soms niet goed. Zou dit wel functioneren als het met 
de thuiszorg niet gelukt was? We besloten het te 
proberen. Samen met schoondochter Gloria hebben 
we de procedure gestart: formulieren, dokters-
bezoek, gesprek met de maatschappelijk werkster, 
psychiatrisch onderzoek. Het ging allemaal eigenlijk 
verrassend soepel. Met een paar maanden kreeg 
Antonia een plaats toegewezen in een verpleeghuis 
in een aangrenzend stadsdeel. Half augustus is ze 
verhuisd. 

Inmiddels is het half oktober. Antonia is blij met de 
stap die ze gezet heeft. De plek waar ze zit is goed. 
Ze heeft aanspraak, er zijn activiteiten, het eten is 
lekker, er is een prachtige tuin om het huis. De last 
van de dagelijkse zorgen om het huishouden en 
tekortschietende lijf en leden is verlicht. Haar eigen 
huis heeft ze heel goed kunnen verhuren aan een 
alleraardigste jongen, die ook de zorg voor haar 
hondje op zich genomen heeft. Antonia ziet er nu 
uitgerust uit in plaats van afgemat. Het is eigenlijk 
wonderbaarlijk hoe dit allemaal gegaan is. 

Antonia zit nu in een verpleegtehuis. Is dit haar 
eindstation? Ze weet het zelf ook niet en wij nog 
minder. Maar leven moet je met de dag. Als je elkaar 
maar vasthoudt. 

Marc van der Post 

  
 
 
 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Kerstmis) tot zondag 27 november; voor TitusBreed tot 
woensdag 16 november; 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 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 
Basisschool St. Alexander 
Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340 
www.alexanderschool-skovv.nl/ 
Katholiek Vrouwen Gilde 
Inge Wijngaard, tel. 0318 417 670 
Redactie Nieuwsbrief, NieuwSBlad en TitusBreed 
Jos Jansen, redactie@rkkerkbennekom.nl. 
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl 
Henny de Nijs, tel. 0629 328 212 
P.R.Groep 
Hans Wilmink, 0318 413 049, 
PRgroep@rkkerkbennekom.nl 
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 

No48 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/

