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 ______________________ KERSTTIJD ______________________  

 
In de periode naar kerst toe is het net of Bennekom de laatste jaren meer naar buiten treedt. Vorig jaar was 
er voor het eerst een kribjesroute. Bewoners van een deel van Bennekom werden uitgenodigd om hun 
kerststal thuis ten toon te stellen in de vensterbank of in de voortuin. Uiteraard verlicht, zodat de kerststallen 
goed zichtbaar waren voor degenen die langs liepen.  
 
Er werd zelfs een route van gemaakt die mensen konden lopen: van kerststal naar kerststal. Wat een mooi 
initiatief was dat! Was dit ontsproten aan de coronatijd met de lockdowns? Moeilijke tijden brengen vaak 
iets moois of goeds voort. 
 
Na het succes van vorig jaar wordt de kribjesroute dit jaar herhaald en uitgebreid naar heel Bennekom. U 
hoeft zich in de periode rond kerst niet te vervelen! U kunt er dicht bij huis talloze middagen op uit. En wie 
weet wat daar uit volgt; interessante ontmoetingen of een mooi gesprek met andere bezoekers wellicht? 
 
Zo is kerst bedoeld, een feest van ontmoeting en verbinding. Daartoe gaan met kerst in de kerken in 
Bennekom de deuren vaker open voor wie daar behoefte aan heeft. Enkele jaren kon dat niet of nauwelijks. 
Ik herinner me dat tijdens de laatste kerstmis voor corona ’s middags mensen in grote getale de prachtige 
kerststal in onze kerk kwamen bewonderen. Maar ook tijdens de lockdowns stond met kerstmis ’s middags 
de deur van onze kerk open. 
 
In de kerk of bij een kerststal kunnen we elkaar de vrede wensen die hoort bij het kerstfeest. Het is de vrede 
die Jezus uitsprak en de bewoners toewenste als hij ergens naar binnen ging: “Vrede zij met u.” Prachtige en 
veelzeggende woorden. 
 
Deze vrede is dit jaar nog meer nodig dan in andere jaren. Ook hierom vind ik het hartverwarmend als we in 
de kerstperiode in Bennekom zo veel kerststallen her en der mogen aanschouwen. Ik hoop van harte dat we 
hier allemaal vredewensen in mogen zien. Als zoveel mensen laten zien dat zij vrede wensen voor de wereld 
om hen heen, dan komt de vrede toch een stap dichterbij? 
 
Ik wens u en jou een gezegende kersttijd toe. Dat u hartverwarmende ontmoetingen mag hebben. Moge het 
licht van de vredevorst schijnen over u en uw dierbaren. 
 

Gilles Ampt 
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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
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 ____________________ KERKBERICHTEN  ____________________  

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 11 december t/m 
22 februari 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 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 

Zondag 18 december, 4de zondag van advent 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: De Zonnebloem, afd. Bennekom 

NL31 RABO 0166 1590 42 

Zaterdag 24 december, Kerstavond 
19.00 uur: Gezinsviering m.m.v. kinderkoor 

Eigenwijs 
voorganger: Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA / Bolvia 

NL11 RABO 0307 0604 38 

Zaterdag 24 december, Kerstavond 
22.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

Koor 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA / Bolivia 

NL11 RABO 0307 0604 38 

Zondag 25 december, Eerste Kerstdag 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad 

NL05 TRIO 0212 1854 11 

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. 

 
Heldere ster in de nacht 
jij straalt hoop en vrede, 
net als toen in die nacht 
nu al eeuwen geleden. 

Heldere ster in de nacht 
jij straalt met een reden. 
Je verspreidt je licht als 

een teken voor het heden: 

Een Kind is ons geboren, 
een Koning, lang verwacht. 

Hij brengt licht in het 
donker, zoals een 

heldere ster in de nacht. 

De Locatieraad en Pastoraatsgroep wensen U: 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 

Zaterdag 31 december, Oudjaar 
17.00 uur: Woord- en gebedsviering m.m.v. 

Kleinkoor MVR 
voorganger: Gilles Ampt 

Zondag 1 januari, Maria, moeder van God  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Kleinkoor MVR 
voorganger: Piet Muilwijk  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Mooi Leven Huis, Bennekom 

NL74 RABO 0310 5437 38 

Omdat op 8 januari onze kerk gesloten is 
(afscheidsviering van Henri in Wageningen voor de 

gehele parochie) houden wij dit keer onze 
Nieuwjaarsreceptie op Nieuwjaarsdag. Daarom 

nodigen wij U bij deze uit voor de receptie op  

Zondag 1 januari, 

aansluitend op de viering in onze kerk 

Graag willen wij met U het glas heffen op een 
voorspoedig jaar voor onze geloofsgemeenschap. 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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Zondag 8 januari, Titusviering in Wageningen! 
(geen viering in onze kerk) 
In deze viering zal pastoor Henri ten Have 
afscheid nemen van onze parochie! 

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

Zondag 15 januari, Eenheidszondag in de 
Brinkstraatkerk! 

 (geen viering in onze kerk) 

10.00 uur: Oecumenische viering van de Raad 
van Kerken Bennekom 

voorgangers: Antoinette van Schaik, ds. Loeki van 
der Laan, Roos van Doorn, ds. Anne 
Verbaan 

Zondag 22 januari, 3de zondag door het jaar  
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

Koor 
voorganger: Archibald van Wieringen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas Bennekom 

NL68 RABO 0157 6511 85 

Zondag 29 januari, Diaconiezondag  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: omgekeerde collecte: iedereen mag 

een bloem meenemen om weg te 
geven. 

Zondag 5 februari, Titusviering in Ede! 
(geen viering in onze kerk) 
In deze viering zal de nieuwe pastoor 
geïnstalleerd worden in onze parochie 

10.30 uur: Eucharistieviering 
voorgangers: nieuwe pastoor, Erik Rozeman  

Zondag 12 februari, 6de zondag door het jaar 
10.30 uur: gezinsviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: Erik Rozeman 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: RonaldMcDonald Boshuus, Arnhem 

NL71 INGB 0669 5267 89 

Zondag 19 februari, 7de zondag door het jaar 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom. 

NL76 RABO 0111 7826 51 

Woensdag 22 februari, Aswoensdag 
19.30 uur: Woord- en gebedsviering m.m.v. 

Kleinkoor MVR 
voorganger: John Rademakers 

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

Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 
Maandelijkse Vieringen in Walraven 
Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 15.30 
uur een woord en communieviering in de kapel van 
Walraven, Oostbreukelderweg 1. De bewoners van 
Walraven, de Baronie en Machtella worden hiervoor 
uitgenodigd. De data voor de komende tijd zijn: 
 
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. 
vacaturelijst 

Kunt u zingen, zing dan mee 
Op zondag 1 januari, nieuwjaarsdag dus, is er om 
10.30 uur een woord en communieviering in onze 
parochiekerk. Zoals ieder jaar is het fijn als er ook 
parochianen mee willen zingen. U hoeft geen lid van 
een koor te zijn. Wij nodigen u van harte uit om mee 
te doen. Er is geen extra repetitie maar we zingen in 
om 9.30 uur. Het Kleinkoor MVR staat ingeroosterd 
maar wij zijn blij met wat aanvulling. Wij kijken naar 
jullie uit. 

Janneke Postma en Truus Appelman. 
  

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:mgbolscher@hotmail.com
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Mededelingen 
Overleden 
- Op 11 november 2022 is overleden onze 

medeparochiaan Klaas Postma, echtgenoot van 
Janneke Postma-Bos. Hij is 84 jaar geworden. De 
uitvaart was op 19 november 2022 

Nieuw ingekomen parochianen 
- Mevr. J.G.M. Blom – Ruigrok, Gasthuisbouwing 

51, Bennekom 
- Dhr. en mevr. J. Balfoort – van Iersel, Breehoven 

74, Bennekom 

Caritas in touw 
Stijgende energieprijzen, oplopende inflatie, alles 
lijkt onbetaalbaar te worden. Voor mensen met een 
relatief ruime beurs zijn de extra lasten wel op te 
brengen. Voor anderen lukt het soms even niet om 
alle eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen. Juist dan 
komen wij als Caritas-werkgroep graag in actie. 
Kerstpakketten 
De december-maand is bovendien een heel dure 
maand. Naast de gewone lasten zijn er ook nog eens 
enkele feestdagen die voor extra kosten zorgen. Om 
mensen in de dure decembermaand bij te staan 
zorgt de Caritas-werkgroep ook dit jaar voor het 
afleveren van enkele Kerstpakketten. Een klein 
gebaar, dat zeer gewaardeerd wordt. 
Eerder 
De Kerstactie is een voorbeeld van wat de Caritas-
werkgroep concreet doet. Reeds eerder kwamen we 
in touw. Zo hebben we bijgedragen aan een laptop 
voor school, aan een vliegreis om het bijwonen van 
de begrafenis van een ouder bij te kunnen wonen, 
maar ook hebben we hulp georganiseerd bij het 
leggen van een vloer in het nieuwe huis van een 
persoon met een beperking. Daarnaast helpen we 
mee met de Voedselbankactie in de Vastentijd, 
gezamenlijk met alle Bennekomse kerken. Telkens 
een relatief kleine moeite, maar voor de betreffende 
mensen een grote aanwinst. 
Helpt u mee? 
Mocht u iemand weten die ook best wat 
ondersteuning/hulp zou kunnen gebruiken, laat u 
ons dat dan weten alstublieft. Hoe meer mensen wij, 
achter de schermen, kunnen helpen hoe liever het 
ons is. U kunt ons (Astrid Huis in ’t Veld, Arno de 
Bruin, Huub Oude Vrielink) gewoon aanschieten in 
de kerk, Huub staat als contactpersoon voor Caritas 
achter in het Parochieblad, en u kunt ook het 
Hulpvraagformulier gebruiken, dat u eveneens 
achter in het Parochieblad vindt. 

Arno de Bruin 

Eerste Communie 
Na de jaarwisseling willen we weer gaan starten met 
de voorbereiding voor de Eerste Communie. Het 
afgelopen jaar hebben we, i.v.m. het kleine aantal 
aanmeldingen, aangesloten bij Ede en de 
voorbereiding samen gedaan en dat is goed 
bevallen; daarom willen we ook komend jaar de 
voorbereiding en viering van de Eerste Communie 
weer gezamenlijk oppakken. Kinderen die in groep 4 
of hoger zitten zijn van harte uitgenodigd om hieraan 
mee te doen. De eerste aanmeldingen komen al 
binnen en we hopen dat er nog veel zullen volgen, 
zodat we in 2023 weer een mooie feestelijke Eerste 
Communie viering in onze kerk kunnen hebben. U 
kunt uw zoon en/of dochter hiervoor aanmelden bij: 
Christianne Marcelis-van Acker (0318 418 347; 
marcelis.vanacker@hetnet.nl). 

Kinderkerk start weer in februari! 
Het is even stil gebleven rond de Kinderkerk, na  
eerdere berichten in het NieuwSblad. Dat betekent 
niet, dat we stil hebben gezeten! Er is inmiddels een 
kleine kerngroep gevormd door Pieter Boers. Samen 
met Pieter vormen Sarah Teuling en Conny van den 
Broek de groep, die de draad weer heeft opgepakt. 
Ook Antonija Rimac heeft zich gemeld om de groep 
te versterken. We zijn nog op zoek naar meer 
mensen  voor de kerngroep EN naar mensen die op 
de dag zelf willen helpen bij de vele activiteiten. Voor 
meer informatie neem contact op met Sarah, Pieter 
of Conny. Mailen kan ook, cm_vandenbroek@hot 
mail.com. 

Onze eerste activiteit was samen op bezoek gaan bij 
de Kliederkerk in Hoofddorp: wat een mooie en 
inspirerende manier van samen bezig zijn met een 
Bijbelverhaal! In Bennekom hebben we dit één keer 
gedaan, in januari 2020. En met succes! We willen 
dan ook een nieuwe start maken in Bennekom en 
wel in februari 2023. Het thema hebben we al 
gekozen: Storm op het meer. De precieze datum is 
nog niet bekend, dus houd de digitale wekelijkse 
Nieuwsbrief in de gaten! 
Sarah Teuling, Pieter Boers en Conny van den Broek 

Eenheidszondag 2023 
Van 15 t/m 22 januari 2023 wordt wereldwijd de 
jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd. In 
Bennekom bestaat de traditie om op de eerste 
zondag van deze week, dit jaar dus op 15 januari, 
Eenheidszondag in de Brinkstraatkerk te vieren. De 
Raad van Kerken Bennekom heeft pastores van de 
geloofsgemeenschappen die deel uit maken van de 
Raad gevraagd om deze viering met elkaar voor te 
bereiden. De dienst is ook online te volgen of terug 

mailto:cm_vandenbroek@hotmail.com
mailto:cm_vandenbroek@hotmail.com
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te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/251; de 
aanvang is om 10.00 uur. 

Er zullen vier pastores in de Brinkstraatkerk aanwezig 
zijn: Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom), Loeki 
van der Laan (Gereformeerde Kerk), Antoinette van 
Schaik (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) 
en Anne Verbaan (Hervormde Gemeente wijk Oost) 
hebben samen een dienst voorbereid, waarin we de 
oecumene kunnen ervaren. Ook de Quakers maken 
deel uit van de Raad van Kerken maar zij hebben 
geen pastor beschikbaar om aan deze dienst mee te 
werken. 

Tijdens de voorbereidingen hebben de pastores zich 
laten inspireren door het thema van 2023 van de 
Raad van Kerken Nederland ‘Doe goed, zoek recht’ 
(Jesaja 1 vers 17). Dit thema werd gekozen door 
kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota en heeft 
alles te maken met de gruwelijke dood van George 
Floyd die in Minnesota in 2020 om het leven kwam 
als gevolg van de handelwijze van een politieagent. 
De dood van Floyd bracht wereldwijd een beweging 
op gang waarin (de gevolgen van) racisme en 
etnocentrisme werden en worden besproken. 

De bestemming van de eerste collecte is nog niet 
bekend. De opbrengst van de tweede collecte zal 
worden gebruikt als tegemoetkoming in de onkosten 
van deze dienst. Bijdrages kunnen ook worden 
overgemaakt via de Gereformeerde Scipio- of de 
Hervormde Givt-App.  

De Raad van Kerken Bennekom hoopt op een mooie 
beleving van de Eenheid, vooral omdat we in deze 
tijd zo vaak ervaren dat de verdeeldheid in de wereld 
(te) groot is 

Namens de Raad van Kerken Bennekom, 
Clasien Lever - de Vries 

Kort verslag MVR locatieraad 
Advent is begonnen en we bereiden ons 
langzamerhand voor op de kersttijd. Nu zijn de dagen 
nog donker, maar een mooie tijd komt eraan. Een 
Licht is geboren. Een tijd dat we even bij kunnen 
komen van alle gebeurtenissen, een stukje bezinning 
over wat geweest is en wat nog komen gaat. Zoals: 

1. Onze parochiezaal begint nu eindelijk echt vorm 
te krijgen, de glazen buitenwanden zitten er in, de 
zaal oogt echt twee keer zo groot, de 
vloerverwarming ligt er en de nieuwe vloer is 
gestort. De elektriciteit wordt aangelegd, de 
keuken kan binnenkort worden geplaatst en de 
toiletten opgebouwd. Steekt uw hoofd maar eens 
langs de deur en laat u verbazen. Zie het volledige 
verslag van Gerard elders in dit  blad. 

2. Met de gemeente is nu wederom gesproken over 
de nieuwe snelfietsroute. De plannen zijn nu 
duidelijk en goed afgesproken met ons. Het ziet 
er naar uit dat de bouw van de rotonde zo medio 
2023 gaat beginnen waarbij de toegang tot de 
kerk geborgd blijft. 

3. Ook dit jaar weer was onze kerktoren vanaf 25 
november in oranje licht gehuld. Dit was vanwege 
de internationale actie “Orange the World”, een 
actie om geweld tegen vrouwen en jonge meisjes 
tegen te gaan. Wereldwijd zijn er gebouwen in 
oranje licht gezet, 16 dagen lang (de '16 Days of 
Action against Violence'). Onze kerk deed daar als 
enige kerk in Bennekom aan mee. Geweld tegen 
meisjes en vrouwen vindt veel plaats. Het is 
belangrijk om hieraan aandacht te geven. 

4. De vraag om onze toren in een specifieke kleur te 
zetten vindt meer plaats. Daarom heeft Jos 
Roelofs nu maar vier mooie LED’s aangeschaft die 
hij – op afstand instelbaar – alle kleuren van de 
regenboog kan laten stralen. 

 
5. De voorbereidingen voor de Kerkbalans 2023 

worden binnenkort gestart. Wij als Bennekom 
hebben goede ervaring met de weer ingestelde 
lopers en willen dat weer vervolgen in 2023. Ook 
krijgt u dit jaar – net zoals vorig jaar – een fraai 
sociaal jaarverslag. 

De MVR locatieraad 

Verbouwing parochiezaal MVR-kerk 
deel 2 
Het vorige verslag dateert alweer van voor de 
vakantie toen we druk bezig waren met het 
weggraven van grond ten behoeve van de fundering. 
De hoogste tijd voor een update.  

Nog voor de bouwvakvakantie is de fundering 
aangebracht, zijn de betonnen vloerbalken gelegd en 
is de betonvloer gestort. Nadat de vloer was 
uitgehard zijn de vakkundig op maat gemaakte 
stalen kolommen aangebracht en gemonteerd door 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/251
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Roelofs - Technisch Maatwerk BV met assistentie van 
onze vrijwilligers. 

 

Na de bouwvakvakantie heeft de aannemer de 
houtenbalklaag tussen de stalen profielen 
aangebracht met daarop de houten platen, 
waarover de dakdekker de isolatieplaten en de 
bitumendakbedekking heeft aangebracht. 

 

 

 

Vervolgens was het aan de timmerman om de 
zijwand dicht te maken en de stelprofielen voor de 
aluminium pui aan te brengen. Dit lijkt allemaal 
simpel werk maar kostte toch nog enig overleg en 
het nodige pas- en meetwerk. Uiteindelijk is het 
allemaal goed gelukt. 

 

Door alle problemen in Oekraïne en het dicht draaien 
van de gaskraan door Rusland zijn niet alleen de 
prijzen van het gas sterk gestegen, maar ook de 
prijzen van alles wat met energie te maken heeft, 
zoals het fabriceren van aluminium en glas en het 
transport daarvan. Daarnaast is ook de levertijd van 
deze materialen fors uitgelopen, wat wederom 
vertragend werkt op de bouwactiviteiten. Maar we 
hadden ook een meevaller. Supermarkt PLUS in 
Bennekom ging verbouwen; alles moest de winkel 
uit, ook het plafond met ledlampen en 
geluidsinstallatie. Wij kregen precies 3 uur de tijd om 
dat eruit te halen. Gratis, waarvoor dank! 

 

De aluminium pui staat er inmiddels en is ook al 
afgedicht met glas. De nieuwe parochiezaal is nu 
water- en winddicht, maar nog niet verwarmd. 
Vanwege de sterk gestegen gasprijzen, de noodzaak 
om straks geen of minder gebruik te gaan te maken 
van fossiele brandstof is het verwarmingssysteem 
opnieuw bekeken en besproken. Hoewel eerder 
gekozen was voor een traditioneel verwarmings-
systeem met radiatoren is nu toch gekozen voor 
vloerverwarming waardoor het in de toekomst 
gemakkelijk wordt om over te schakelen op andere 
energiebronnen. Er is een 15-groeps verwarmings-
slangensysteem aangelegd en daar overheen is een 
dekvloer aangebracht. Deze is inmiddels zover 
uitgehard dat er weer overheen gelopen kan 
worden. De elektricien heeft de voorbereidende 
werkzaamheden verricht zodat begin december de 
keuken geplaatst kan worden. Ook de toiletunits zijn 
besteld. Zodra die geleverd zijn kan begonnen 
worden met het optrekken van de toiletwanden en 
het aftimmeren van de stalen pilasters en de stalen 
draagbalk. Daarna kan het systeemplafond worden 
aangebracht. Inmiddels zijn we ook al bezig met het 
uitzoeken van de PVC-vloer. 

Gerard Bolscher, Locatieraad & bouwcie 
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Vacaturelijst vrijwilligers MVR Bennekom, november 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 Caritas zoekt versterking 
De werkgroep Caritas van onze geloofsgemeenschap 
zet zich in voor mensen die het moeilijk hebben en 
even de eindjes niet meer aan elkaar kunnen 
knopen. De hulp is éénmalig om de grootste nood te 
verlichten. De hulp kan ook bestaan uit fysiek helpen 
of een luisterend oor om mee te denken. We kijken 
daarbij niet naar de achtergrond van de hulpvrager. 

De werkgroep bestaat momenteel uit drie leden 
(Astrid Huis in ’t Veld, Arno de Bruin en Huub Oude 
Vrielink) en heeft door het aanstaande vertrek van 

een lid behoefte aan versterking met twee leden. We 
komen enkele keren per jaar bij elkaar. Acute 
hulpvragen overleggen we via app en mail. 

Voel jij er iets voor om een heel klein beetje van je 
tijd in te zetten om het leven van je minder bedeelde 
medemens lichter te maken? Of wil je misschien 
eerst nog iets beter weten wat Caritas precies doet 
en hoe we werken? Schiet dan één van ons aan, of 
geef een belletje. Voel je heel hartelijk welkom! Lees 
meer op: www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeen 
schap/werkgroepen/werkgroep-caritas/. 

Werkgroep/koor vacature contactpersoon 

Werkgroep Caritas 2 nieuwe leden 
Huub Oude Vrielink 

huub.oudevrielink@ergolabresearch.eu 

Werkgroep Gezinsviering Nieuwe leden 
Voorzitter Matty Huls, 

matty.huls@outlook.com 

Kinderkoor Eigenwijs Kinderen die willen zingen 
Dirigente Matty Huls 

matty.huls@outlook.com 

Kinderkoor Eigenwijs pianist 
Dirigente Matty Huls 

matty.huls@outlook.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 
Conny v.d. Broek, 

cm_vandenbroek@hotmail.com 

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 

mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/werkgroepen/werkgroep-caritas/
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/werkgroepen/werkgroep-caritas/
mailto:huub.oudevrielink@ergolabresearch.eu
mailto:matty.huls@outlook.com
mailto:matty.huls@outlook.com
mailto:matty.huls@outlook.com
mailto:polhofstad@gmail.com
mailto:cm_vandenbroek@hotmail.com
mailto:cm_vandenbroek@hotmail.com
mailto:cm_vandenbroek@hotmail.com
mailto:cm_vandenbroek@hotmail.com
mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:josjansen@xs4all.nl
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Sint Maarten-optocht – een geoliede 
machine 
Vrijdag 11 november was het weer zover: Sint 
Maarten. Rond 17 uur in de middag stond het 
kerkplein vol met jonge kinderen met lampionnen, 
onder begeleiding van hun ouders, grootouders of 
andere volwassenen. Tussen al de kinderen liepen 
ook enkele ridders, engelen en jonkvrouwen rond. 
De trap van onze kerk was versierd met glazen potjes 
met daarin waxinelichtjes, en enkele pompoenen 
met licht erin. Het weer werkte goed mee: droog en 
niet te koud. 

 

Sint Maarten voorop 
Nadat Sjoerd van Leersum de mensen op het 
kerkplein welkom had geheten en namens de 
organisatie alle partijen/organisaties/personen – en 
dat waren er heel wat – had bedankt voor hun 
medewerking, werden enkele liederen geoefend. 
Vervolgens kwam Sint Maarten (Miranda 
Meuwissen) te paard het plein op. In een grote stoet 
gingen alle kinderen met hun begeleiders achter Sint 
Maarten op het paard aan, op weg naar het bekende 
veld aan de oostkant van ons dorp. 
Bij de stadspoort 
Op dat veld stonden fakkels en vuurkorven te 
branden. Ook stond de stadspoort van Amiens 
overeind. Het bekende verhaal van Sint Maarten 
werd door Thomas de Klerk verteld. Bij de 
uitbeelding van het verhaal werd Sint Maarten op 
het paard vergezeld van enkele jonge spelers als 
ridders en engelen. Natuurlijk ontbrak ook de 
zwerver bij de stadspoort niet. Sint Maarten sneed 
zijn mantel in tweeën en gaf één helft aan de arme, 
kou lijdende zwerver. De moraal van het verhaal 
was, aldus verteller, dat de zwerver eigenlijk Jezus 
Christus incognito was. 

Tot slot 
Na afloop van het toneelspel werden nog enkele 
liederen gezongen door het kinderkoor o.l.v. Matty 
Huls. Applaus volgde. Toen was het tijd voor het 
delen van de pannenkoeken, als symbool van de 
mantel van Sint Maarten. Al met al een geslaagd 
feest. Hulde aan de organisatie! 

Arno de Bruin 
 

OPROEP 
Voor de volgende viering van Sint Maarten is de 

organisatie op zoek naar nieuwe leden. Het 
motto ‘vele handen maken licht werk’ gaat echt 
op. Als we voldoende menskracht houden kost 
het organiseren van dit leuke evenement niet 

gek veel tijd. Het organiseren van het feest geeft 
veel voldoening: we bereiken veel mensen – een 

kerkplein vol. Bovendien vormen we met z’n 
allen een gezellig team. Voor aanmelding/meer 
informatie kun je terecht bij Irene Hofstad; e-

mail: SintMaartenBennekom@gmail.com 

Scheppingszondag: leer kijken en zie 
het kleinste 
Roderick Vonhögen opent de eucharistieviering op 
23 oktober in onze kerk met de woorden: 
“Vanochtend hier in Bennekom wordt in alle kerken 
aandacht besteed aan Scheppingszondag. Een heel 
belangrijk thema en het is mooi dat er in 
oecumenisch verband stilgestaan wordt bij het 
mooie dat ons omringt: de bossen, de heide, het 
platteland. Wij genieten ervan en willen het niet 
missen. Maar tegelijk zien wij hoe kwetsbaar het 
allemaal is. Vandaag willen wij nadenken over wat 
onze rol in die schepping is, wat wij zelf kunnen doen 
om die schepping te koesteren en ervoor te zorgen, 
zodat wij haar ook door kunnen geven aan de 
generaties die ons opvolgen. Het is vandaag ook 
Missiezondag. Daarbij gaat het om onze beweging 
naar buiten, om stil te staan bij zoveel mensen die de 
wijde wereld zijn ingetrokken om er te zijn voor de 
kleinsten, voor de armsten, omdat God er ook voor 
hen is.” 

De eerste lezing is uit het boek Ecclesiasticus, Sirach, 
en gaat over God die zorgt voor de zwakken. De 
evangelielezing is uit Lucas 18, 9-14; het bekende 
verhaal van de farizeeër en de tollenaar. De farizeeër 
pocht dat hij heel goed leeft en blij is niet zo te zijn 
als die tollenaar daar. De tollenaar daarentegen zegt 
tegen God: ‘Heer, wees mij zondaar genadig’. 

Roderick begint zijn overweging met Napels, de 
mooiste stad van Italië, mooier dan Rome. Tijdens 
zijn studie in Rome, ging Roderick met een paar 

mailto:SintMaartenBennekom@gmail.com
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vrienden met de trein naar Napels, in volle 
verwachting om een mooie stad te aanschouwen. 
Toen zij het station verlieten overviel hun een 
enorme stank, een rioollucht. Het vuilnis van twee 
weken lag nog aan straat vanwege een staking. 
Roderick: ‘Ik dacht: gelukkig hebben wij het in 
Nederland veel beter voor elkaar. Hoe kunnen die 
Italianen dit nu doen? Wij doen het veel beter! Dit is 
precies die houding waar het evangelie van vandaag 
over gaat. God, dank U dat wij niet zo zijn als die 
vieze Italianen. Wij scheiden ons afval en zorgen 
goed voor de natuur. En wat blijkt: een groot deel 
van ons plastic afval belandt in de natuur in Turkije! 
En wij maar denken dat wij goed bezig zijn. Dit is de 
kern van het Evangelie van vandaag. Het gaat er niet 
om dat je je vergelijkt met een ander, maar dat je je 
afvraagt: wat kan ik doen? De eerste lezing komt op 
hetzelfde neer: God kijkt niet naar de grote lobby in 
de vuilverwerking. God kijkt naar de kleine mensen 
die met iets kleins iets goeds proberen te doen. 
Iedereen is voor God gelijk, het gaat er niet om dat jij 
je vergelijkt met iemand anders, maar om de vraag: 
wat heb jij gedaan?’ 

Na de overweging vertellen Piet Muilwijk en Hans 
Westendorp over het kleine dat zij doen voor de 
schepping. Piet begint met de litanie van vrede en 
verzoening; één van de verzen van de litanie gaat 
over het gemak waarmee wij de schepping 
beschadigen en uitbuiten. En dan zeggen wij 
allemaal: ‘God vergeef ons’. Dat uitbuiten van de 
schepping, denk aan de mijnbouw, maar ook aan de 
veeteelt en landbouw, dat kan ook anders. Piet 
vertelt over boerderij Veld & Beek, nabij de A50 en 
kasteel Doorwerth, een volledig biologisch 
dynamisch gemengd bedrijf. De producten, zuivel, 
groente en fruit, kun je kopen op diverse plekken, als 
je je hebt ingeschreven als klant. Een mooi voorbeeld 
van een volledig circulair bedrijf, dat zich ook nog 
uitbreidt. Piet heeft een fles melk en een courgette 
meegenomen. De fles melk kost €2,30, aanzienlijk 
meer dan een pak melk in de supermarkt. Het vraagt 
dus wel offers van ons. Piet: ‘Als je kijkt in de 
supermarkten hoeveel producten er zijn die je 
eigenlijk niet nodig hebt, maar waar veel geld aan 
wordt besteed, dan ligt ook daar een taak’. Roderick: 
‘Voor mensen met een beperkt budget is het zeer 
lastig, maar je moet toch ergens beginnen’. Hans 
Westendorp houdt een zeer boeiend verhaal over de 
gierzwaluw, waarvoor in Bennekom een ruim aantal 
nestkasten is opgehangen. De gierzwaluw is een zeer 
bijzondere vogel. Hans laat een foto zien van zijn 
kinderen met een gierzwaluw op hun hand, een 
goede gelegenheid om het verhaal te vertellen. Als 

zo’n gierzwaluw het nest verlaat dan vliegt hij 
continu, dag en nacht, wel anderhalf tot twee jaar 
lang, zonder te landen. Dit bijzondere dier laat een 
geheim van de natuur zien. Het gaat erom dat je 
zorgvuldig leert kijken en vooral ook het kleinste ziet. 
Zo leer je vanzelf zorgvuldig omgaan met de natuur, 
omdat je dan het mooie ervan ziet. 

Roderick vraagt ons bij de wegzending  om na te gaan 
wat wij zelf kunnen doen. In deze kerk zou 
bijvoorbeeld led-verlichting aangebracht kunnen 
worden, maar er zou ook minder verwarmd kunnen 
worden. Kijk maar eens hoe Franciscus overnachtte 
in een schamele grot, zomer en winter. God is niet 
van de grote lijnen, maar van de verandering van 
hart tot hart. 

Het Gemengd koor, dat onder begeleiding van 
Xander Postma op de piano en dirigente Rineke 
Hoens heel mooi heeft gezongen, sluit af met het 
lied: 

De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en 
juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der 
schepping, staan vol water, maar dicht, de rotsen 
staan open. Het water zal stromen, het water zal 
tintelen, stralen, dorstigen komen en drinken. De 
steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, de 
steppe zal lachen en juichen. 

De koffie en thee worden op een stralend kerkplein 
gedronken. Het was een zeer mooie en inspirerende 
viering. 

De Scheppingszondag is een initiatief van het 
platform Duurzaam Bennekom. Naast ochtend-
vieringen met de schepping als thema in vijf 
Bennekomse kerken, is de expositie ‘het Zonnelied’ 
in de Oude Kerk te bezoeken en ‘s avonds de film 
‘The Letter: Laudato Si’ in de Brink. 

Hans Wilmink 

Voor God kom ik mijn cel uit 

In het kader van het Titus Leerhuis, kwam op 
maandagavond 24 oktober 2022 in Wageningen 
spreken, Margreet Sanders, katholiek geestelijk 
verzorger in een jeugdgevangenis, over haar 
gesprekken met jongeren die zeer ernstige misdaden 
hebben begaan. Mijn interesse was gewekt. Want 
wat weet ik eigenlijk van de bewoners in een 
gevangenis, waardoor komen zij tot hun daden? 
Door de uitleg van de spreker is mij meer duidelijk 
geworden. Het leven in de gevangenis is vooral saai 
en geestdodend. Het verblijf van de delinquent in de 
gevangenis moeten we beschouwen als hun straf 
aan de maatschappij. In de jeugdgevangenis worden 
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de jongens en meisjes van elkaar gescheiden. Ieder 
beschikt over een eigen cel. Om 9 uur in de ochtend 
mogen zij van hun cel af voor bezigheden, geen 
mobieltjes aanwezig. Om 9 uur ’s avonds gaan de 
deuren op slot en zijn de delinquenten op cel, geen 
televisie aanwezig. Volwassen delinquenten zitten 
met 2 op cel, moeten voor hun eigen warme 
maaltijden zorgen en hebben daarom vaak een 
magnetron op cel. Overdag wordt er voor passend 
werk gezorgd waarmee ze wat geld kunnen 
verdienen. Bij volwassen gaat om 5 uur ’s avonds de 
celdeur op slot. Mag je hopen dat je celgenoot en jij 
een beetje een goede klik hebben.  

Margreet heeft een 
boek geschreven met 
verhalen, deze gaan 
over echte mensen, 
niets of niemand is 
verzonnen. De verhalen 
worden aangevuld met 
reflecties van professio-
nals. Voordat Margreet 
ging werken in de 
jeugdgevangenis was zij 
werkzaam in een 
parochie, met haar 
specialisme pelgrimage, 
ook daarover heeft ze boeiend kunnen vertellen. 

Marialda Kuin 

Kinderen St. Alexanderschool steken 
veel op in de kerk 

“Wat is dit?”, vroeg Hans Wilmink aan de kinderen 
van groep 1 en 2 van de St. Alexanderschool bij een 
rondleiding door de kerk. Hij wees naar het 
tabernakel. “Een brandkast”, antwoordde een kind. 
“En weten jullie wat een kerk is?” “Een soort 
kasteel!” “Nee”, zei de rondleider, “het is het huis 
van God. Hij is hier altijd in de kerk, dat kun je zien 
aan het kaarsje dat daar brandt.” Alle klassen van 
de St. Alexanderschool, opgedeeld in groepjes van 
zes, kwamen 8 en 9 november in de kerk van 
Bennekom. Hans Wilmink schreef ook het verslag 
hiervan. 

Het begon met de kinderen uit groep 1 en 2. Zij 
bekeken vijf plekken in de kerk. Een groepje begon 
bij het tabernakel, de Godslamp en de zeven ramen 
bij het priesterkoor. “Kennen jullie die meneer die 
daar aan het kruis hangt?” “Nee!” Ik mocht dus 
uitleggen wie Jezus is en waarom hij gestorven is.  

Maria met Jezus herkenbaar 
Het viel me op dat de kinderen vanaf groep 3 Jezus 
wel kennen, en ook Maria als de moeder van Jezus. 
Daarna liep ik met het groepje naar de twee beelden 
van Maria, die voor de rondleiding bij elkaar waren 
geplaatst: Maria op de stoel en Maria met het kind 
in haar handen. De meeste kinderen vonden Maria 
met kind, gemaakt door Nicole Bischoff, het mooist. 
Ik vroeg hen: “Wat zie je dan?” “Maria met Jezus”, 
zeiden ze. Het viel me mee dat zij dit herkenden.  
 
Groep 1 en 2 moest ik uitleggen wie Maria is. De 
kinderen waren onder de indruk van het doopvont. 
Ik lichtte de deksel op en ze vroegen: “Wordt het 
kindje daarin gelegd?” Het was lastig om dopen goed 
uit te leggen: “Ja, als je graag bij deze kerk wilt horen, 
dan word je gedoopt.” 

Kaarsje, gebed en wens bij Maria 
Bij de Mariakapel mocht elk groepje een kaarsje 
opsteken en er bidden. De gedachten die de 
kinderen hadden werden  op post-its geschreven. 
‘Voor oma en opa’, ‘voor een oom die heel lief was, 
gestorven is en weer levend mag worden’, ‘voor alle 
mensen, dat er geld regent’. 

De kinderen vanaf groep 4 vonden de staties 
indrukwekkend. Het lijdensverhaal van Jezus die het 
kruis droeg, een aantal keren viel en op het laatst aan 
het kruis werd gespijkerd. 

 

Levendig en enthousiast 
Het was heel fijn om alle kinderen onze kerk te 
laten zien en vooral te genieten van de levendigheid 
en het enthousiasme. Met briefjes werden de 
kinderen uitgenodigd om de aansluitende zondag 
met hun ouders naar de gezinsviering te komen.  

Hans Wilmink 



 

13 
 

Gezinsviering met de St. 
Alexanderschool 
Zondag 13 november: een stralende zondag en een 
mooi versierde kerk. Kinderen van de St. 
Alexanderschool hebben tekeningen van kerken, 
windgongen en muziekinstrumentjes gemaakt, van 
alles om de kerk te versieren in het kader van het 
thema ‘klank’. 

 

Als de bel heeft geklonken leest een kind het gedicht 
‘Kerkklokken’: 

Ze luiden omdat het tijd is 
tijd om naar de kerk te gaan 
tijd om te trouwen 
tijd om te rouwen. 

Ze luiden tegen de bliksem 
ze luiden bij brand 
ze luiden als het feest is 
ze luiden bij een ramp. 

Eenmaal per jaar 
wanneer de week goed is 
krijgen ze vleugels 
en vliegen naar Rome. 

Je hoort ze niet meer 
in die stille week 
maar met Pasen 
komen ze terug. 

Ze brengen je dan 
bim bam beieren 
handen vol 
paaseieren. 

Juf Marieke vertelt over het bezoek van de kleuters 
aan onze kerk. Alle kinderen van school hebben een 
rondleiding gehad door onze kerk; ze waren zeer 
geïnteresseerd en hebben veel geleerd; bijvoorbeeld 

over de afbeeldingen van de dieren op de ramen van 
het liturgisch centrum. 

Daarna horen we het verhaal over koning Saul, die 
rustig wordt van de klanken van de harp van David. 
Hij kan daardoor weer even Gods stem horen. 
Voorganger Hans Lucassen laat zijn zangstem horen 
door een stukje ‘Lang zal ze leven’ te zingen. Een 
meisje in de kerk laat daarna haar prachtige 
kinderstem horen door geheel spontaan het hele 
‘Lang zal ze leven’ in de microfoon te zingen, wat een 
verschil in klanken! Hans heeft ook een kleine 
kerkklok meegebracht, maar de klepel ontbreekt. 
Twee sterke kinderen tillen de klok op en Hans laat 
horen hoe men in Griekse kloosters de klok laat 
luiden - door er met een hamer op te slaan. Wat een 
hard geluid! We schrikken er van! 

De kinderen van het kinderkoor Eigenwijs laten hun 
zangstem én hun spreekstem horen in het lied ‘Uw 
woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 
mijn pad’. Alle kinderen in de kerk kunnen de liedjes 
meezingen, want Matty is op school geweest om de 
liedjes met ze te oefenen.  

Juf Mariëtte, juf Marieke en een kind lezen de 
voorbeden, die ze zelf hebben gemaakt. De kinderen 
van school mochten tijdens de rondleiding allemaal 
een wens of intentie op een briefje schrijven. Alle 
briefjes hangen als slingers achterin de kerk, er zijn 
erg ontroerende teksten bij, vertelt juf Mariëtte. Er 
waren veel briefjes voor opa’s, oma’s en andere 
mensen die worden gemist, maar ook veel briefjes 
voor huisdieren. Juf Mariëtte steek een kaarsje op bij 
Maria voor al deze intenties. 

We delen met z’n allen Turks brood in de maaltijd 
van verbondenheid; wat zijn er veel kinderen in de 
kerk! 

Na het slotlied ‘We kwamen hier op adem’ lopen we 
de stralende zon in. De koffie en limonade staan al 
klaar en er wordt overal op het plein gezellig 
nagepraat. Belangstellenden kunnen ook de 
verbouwing van de parochiezaal bekijken. Wat een 
prachtige ochtend! 

Rita van Doesum-Karsten 

Marc Chagall en Genesis 
Ben Piepers gaf op 15 november een boeiende lezing 
in onze kerk over Marc Chagall en de verhalen van 
het begin: de eerste hoofstukken van het boek 
Genesis uit de bijbel. Ineke Ammerlaan opent de 
avond met een gedicht van Marc Chagall: 

Jij hebt mijn handen gevoed 
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Ik ben je zoon op aarde die nog maar net loopt 
Jij hebt mijn handen gevuld met kleuren en 
penselen 
Ik weet niet hoe ik je moet schilderen 
Moet ik de aarde schilderen, de lucht, mijn hart 
De steden die vlammen, de mensen die vluchten 
Mijn ogen vol tranen 
Waarheen moet ik vluchten 
Vliegen naar wie? 
Hij die daarginds het leven schenkt 
Hij die de dood zendt 
Misschien zal Hij er voor zorgen dat mijn 
schilderijen worden verlicht. 

Ben gaat vervolgens eerst kort in op het boek 
Genesis, dat op de achtergrond staat van de kunst 
van deze avond. De schepping van hemel en aarde in 
zeven dagen, het tweede scheppingsverhaal over de 
vorming van de mens uit stof van de aarde, plaatsing 
in de tuin met de boom van kennis van goed en 
kwaad, het eten van de vruchten van de boom, van 
het leven en dan verdrijving uit de tuin, uit het 
paradijs. En dan hoe het mis gaat, echt mis gaat, 
namelijk dat twee mensen, de broers Kain en Abel, 
een offer brengen van de vruchten van hun werk; 
Abel als herder en Kain als landbouwer. Kain 
vermoordt zijn broer. Hoofdstuk 6 tot en met  9 gaat 
over de zondvloed, Noach en de ark en eindigt met 
het verbond tussen de Eeuwige en de aarde. En de 
regenboog is daar  het symbool van. 

Veel werken van Marc Chagall over Genesis zijn te 
zien in het Musée National Marc Chagall in Nice. 
Kleurrijk en fantasierijk. Zowel de glas-in-lood ramen 
als de schilderwerken. Ben laat in een paar 
voorstudies het ontstaansproces van zo’n kunstwerk 
zien; een weg van veel schetsen, kleuren, 
aanpassingen tot het uiteindelijke resultaat.  

Marc Chagall, geboren in Vitebsk, Wit Rusland, 
groeide op met de chassidische Joodse traditie, een  
eenvoudige en spirituele orthodoxe richting in het 
Jodendom. In 1910 gaat hij naar Parijs. Hij zal zijn 
verdere leven in Frankrijk doorbrengen, met name in 
Parijs en Saint Paul de Vence: met onderbrekingen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog tot na de Russische 
revolutie en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

In bijna alle werken van Chagall over Genesis komt 
een vis voor. Ben: ‘De vis is in de symboliek van 
Chagall zeer belangrijk. Een dier met veel 
betekenissen, die diep in het water leeft, altijd de 
ogen open heeft, een beeld voor de Eeuwige als 
hoeder over de mensen. Verder de betekenis van 
vruchtbaarheid, van geluk, dus van veel goede 
dingen van het leven. En symbool van het mystieke, 

omdat de vis diep in het water leeft. De vogel is ook 
altijd aanwezig, de verbinding tussen hemel en 
aarde. En soms de wolk, als symbool van de 
Eeuwige.’ 

Ben laat enorm veel werken zien. Prachtige glas-in-
lood ramen die Chagall maakte op latere leeftijd en 
te zien zijn in Metz, Reims en Mainz. Werken over 
het scheppingsverhaal, Kain en Abel, over Noach. 

 
Noach laat de duif los 

Bijzonder mooi. Het is jammer dat de tijd te kort is 
om alles goed te bekijken en op je te laten inwerken. 
Je zou daarvoor eigenlijk naar Frankrijk moeten. Ik 
dacht, hoe kan iemand tot zulk een inspiratie en 
prestatie komen. Het kan niet anders dan dat zo 
iemand min of meer dag en nacht met kunst bezig is, 
anders lukt het niet om zoveel kunst te maken. 
Waarschijnlijk gevoed uit de wortels die teruggaan 
naar de jeugd en het toenmalige besef van het 
geloof. 
Ben sluit de avond af met een gedicht van Chagall: 

Met blauw en rood en geel 
Ik schilderde de muren licht 
Ik schilderde de muzikanten de dansers op het toneel 
In blauw en rood en geel 
Voor jouw schilderde ik de Ark 
Speel, zing, spring op 
Je speelde de rol van oude koning met mij 
Je verstopte, een lach met tranen 
Met jou in stilte zullen wij springen tot aan de maan  
In de witte nacht zal het sterven opnieuw worden gehoord. 

Hans Wilmink
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 __________________ INTERVIEW  ______________________  

Elke katholieke kerk is voor mij een plek 
waar je thuiskomt, waar Iemand op je 
wacht 

Interview met pastoor Henri ten Have 

 

Voor we beginnen met het interview, wil pastoor 
Henri ons iets vertellen, omdat hij het niet voor ons 
verborgen wil houden: in het weekend na het 
interview zal bekend worden gemaakt dat hij per 
1 januari onze parochie gaat verlaten. Hij is door de 
bisschop is gevraagd om na 15 jaar naar een andere 
parochie te gaan. De tranen springen ons van schrik 
in de ogen. 

Pastorie 
Pastoor Henri ten Have ontvangt ons in de pastorie 
in Wageningen. Bij binnenkomst zie je de fraai 
betegelde gang met glazen tussendeur, volledig in de 
stijl zoals je dat verwacht. Dit voelt echt als een 
pastorie. Henri nodigt ons uit in de woonkamer. Wij 
zitten op de bank, Henri in een fauteuil, 
waarschijnlijk de vaste plek bij de vele gesprekken 
die hij voert. In de woonkamer hangt de 100 jaar 
oude klok die zijn grootouders op hun huwelijksdag 
hebben gekregen. Het getik van de klok op de 
achtergrond is rustgevend. Aan de wand tegen over  
ons hangt een foto van zijn diakenwijding en verder 
een schilderij dat Henri van zijn vader heeft gemaakt. 

Schilderen is een hobby waar hij helaas geen tijd 
meer voor heeft. 
De Johannes de Doper kerk is in de jaren twintig van 
de vorige eeuw gebouwd, op de plek waar eerst een 
boerderij stond. Toen de boer overleed, schonk hij 
de grond aan de parochie voor de bouw van een 
nieuwe kerk. Het verhaal gaat dat hij dat deed op 
voorwaarde dat de toren hoger moest zijn dan die 
van de protestantse kerken in Wageningen. De oude 
pastorie werd aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog verwoest; de pastorie die Henri nu 
bewoont is kort na het begin van de oorlog gebouwd. 
Henri is op 1 december 2007 in de pastorie komen 
wonen. Vanaf 2011 heeft hij altijd medebewoners in 
huis gehad; er is ruimte genoeg. Het begon met een 
Italiaan die werkte voor Marin en geen kamer kon 
vinden. Nu woont Erik Rozeman bij hem in de 
pastorie. Vooral in de coronatijd was het erg prettig 
om andere mensen in huis te hebben; in die tijd was 
er geen bezoek mogelijk en had hij toch aanspraak 
en gezelligheid en kon hij samen met zijn 
huisgenoten de mis vieren. 
Werkweek 
De werkdagen zijn lang, daarom ziet hij zijn 
medebewoners niet zo veel. Rond zeven uur staat hij 
op. Om half acht zijn er de metten of lauden in de 
kerk en aansluitend is er de Heilige Mis in 
Wageningen of in Ede. De dag wordt verder gevuld 
met lesgeven, ziekenbezoek, vergaderingen, 
uitvaarten of huwelijksvoorbereidingen, biecht-
gesprekken of andere persoonlijke gesprekken. De 
huwelijksvoorbereidingen kosten veel tijd. Er zijn 10-
12 huwelijksvoorbereidingen per jaar en telkens zes 
bijeenkomsten van twee uur per huwelijks-
voorbereiding. 
De maandag is Henri’s vrije dag. Hij zorgt ervoor dat 
hij dan niet in Wageningen is, want dan voelt hij zich 
minder vrij. Meestal gaat hij naar de boerderij waar 
hij is opgegroeid. Zijn jongste broer heeft de 
boerderij van zijn ouders overgenomen. Eens in de 
twee maanden gaat hij één of twee dagen naar het 
klooster, een abdij in het zuiden van het land. 
Het klooster, vooral de Benedictijner traditie spreekt 
hem erg aan. Henri: “Dat Benedictijner levensritme 
staat dicht bij het leven in ons ouderlijk huis: 
opstaan, morgengebed, melken, bidden na het eten, 
angelus bidden, avondgebed, rozenkrans; het ritme 
van werken en bidden, ‘ora et labora’.” 



 

16 
 

Henri heeft lang getwijfeld of het klooster voor hem 
een roeping of bekoring was. “Een roeping is dat je 
diep van binnen weet: dit is wat God van mij wil, dit 
is de weg die ik moet gaan. Een bekoring is: dit lijkt 
me wel leuk; dat doe je dus meer voor jezelf. Toen ik 
hier 15 jaar geleden kwam, dacht ik: dit is niet waar 
ik op hoopte, pastoor worden van 11 kerken en twee 
kapellen; zo groot en zo veel. Ik heb toen tegen 
mezelf gezegd: ik wil hetzelfde lot dragen als mijn 
medepriesters. Het heeft een tijd geduurd voordat ik 
me realiseerde dat de optie om het klooster in te 
gaan een soort vluchtgedrag was van mij. Het 
klooster was voor mij het gras van de buurman dat 
altijd groener is. Ik heb niet het gevoel dat het 
klooster de bedoeling is die God heeft met mijn 
leven, tenminste nu niet.“ 
Jeugd 
Henri groeide op op een boerderij in het kerkdorp 
Boerhaar, in de gemeente Wijhe tussen Deventer en 
Zwolle. Opa en oma en twee vrijgezelle broers 
woonden in het ene deel van de boerderij, Henri met 
zijn ouders en broers in het andere deel. Opa was zijn 
grootste vriend. Na school ging hij altijd naar hem 
toe om te kaarten en hij mocht dan het laatste stukje 
van de sigaar op roken. Voor de Eerste Communie 
kreeg Henri een Mariabeeldje van zijn opa. Een paar 
maanden later overleed zijn opa; een groot verdriet 
dat hem nog steeds emotioneert. Zijn peettante zei: 
“Henri, je moet maar denken, opa is nu in de hemel 
en nou is alles goed.” Dat was voor hem het begin 
van de zoektocht naar hoe je daar dan komt, in die 
hemel. Henri: “In de kerk hoorde je zinnen als: ‘Wilt 
ge volmaakt en gelukkig zijn, verkoopt dan alles wat 
ge hebt. Geef aan de armen en gij zult een schat 
bezitten in het rijk der hemelen’. Op school hingen 
posters van de derde wereld, een kind met een 
hongerbuikje, en ik dacht: “Misschien wil God dat 
wel, dat ik de armen ga helpen. In Nederland is 
iedereen rijk.” Misschien moest hij missionaris en 
priester worden. Maar dat was ook eng, want heel 
ver weg. “Rond mijn twaalfde begon ik erg te 
twijfelen: is dit wat God wil of verzin ik het allemaal 
zelf maar? Ik wilde heel graag een teken van God 
hebben, maar dat kwam niet. Daar werd ik best 
nerveus van”. Zijn ouders adviseerden hem om naar 
het VWO te gaan, in Raalte. Hij werd er 
geconfronteerd met leeftijdsgenoten die 
onverschillig stonden tegenover het geloof. Henri 
werd juist erg geraakt door de zuivere toewijding aan 
God door de aanbidding van het sacrament en door 
het bidden van de rozenkrans, dingen die de pastoor 
destijds invoerde. Hij kreeg een sterk besef van de 
eindigheid van het leven door het overlijden van zijn 
dierbare opa, het overlijden van een meisje dat hij al 

kende vanaf de kleutertijd en het dodelijk ongeluk 
van een broer van een van zijn beste vrienden. 
Keuze voor priesterschap 
Zijn keuze voor het priesterschap was een lang 
proces. Op de middelbare school had hij het gevoel 
dat hij iets voor God wilde doen. “Maar dan moet je 
een roeping van God hebben, vond ik. Ik dacht dat je 
dan een teken van God moest krijgen en dat had ik 
niet. Ik ben toen gaan praten met de catechese-
docent: ‘ik denk aan het priesterschap, dat is altijd bij 
me, maar ik weet niet of ik een roeping heb’. De 
docent zei: ‘Een roeping zoals van Samuel in de 
Bijbel, komt niet zo vaak voor. Meestal komt roeping 
als een soort diep verlangen dat God in je legt, dat 
niet weggaat tussen alles wat komt en gaat.’ Toen 
dacht ik, daar kom ik wel in de buurt. Na dat gesprek, 
ik weet nog waar het was, ben ik van de fiets 
afgestapt en heb ik bedacht: wat wil ik zijn als ik in 
de tachtig ben, misschien een jaar ouder dan mijn 
opa? Wil ik dan kinderen en kleinkinderen om mijn 
bed, die vinden dat zij een fijne pa of opa hebben 
gehad, of wil ik de kerk en God gediend hebben? Ik 
koos voor het laatste. Ik was toen 16. Het moment 
dat ik me echt overgaf aan het idee om priester te 
worden was pas veel later. Het was onder het 
melken. Mijn ouders waren er niet en ik had 
afgesproken dat ik zou melken. Ik was na een heel 
goed gesprek met een priester helemaal in de war, 
verdrietig, wat moet ik nou… En toen viel ineens alles 
op zijn plek. Toen was ik net 27.” 
Opleiding 
Henri ging naar de priesteropleiding in Utrecht. De 
Katholieke Hogeschool (later universiteit) en de 
Rijksuniversiteit werkten toen al nauw samen in de 
faculteit Godgeleerdheid. Op de universiteit werden 
ook jongens van de gereformeerde Bond van de 
Hervormde kerk opgeleid tot dominee. “Een geheel 
andere groep; interessant om kennis mee te maken.” 
Zijn afstudeervakken waren systematische 
theologie, filosofie en een paar praktische theologie-
vakken. In die tijd woonde Henri met een aantal 
andere priesterstudenten in het huis van de 
priesteropleiding, het Ariënskonvikt. De dag begon 
met het ochtendgebed en werd afgesloten met de 
mis. In de avonduren had hij cursussen over het 
priesterschap en een oecumenisch dispuut. Om te 
leren zingen was hij een tijd lid van het Gregoriaans 
koor onder leiding van Jan Boogaarts. Er waren op 
een gegeven moment wel 50 priesterstudenten, 
ongeveer de helft woonde in diverse panden van het 
Ariënskonvikt; dat gaf een gevoel van broederschap. 
Haverwege de opleiding bracht Henri ruim vijf 
maanden door in een Benedictijnerklooster in 
Trinidad. Via het Centraal Missie Commissariaat was 
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hij in contact gekomen met een Benedictijner pater 
uit Trinidad uit een abdij waar sommige monniken 
werkten met drugsverslaafden. 
“Het is een ontzettende leerzame tijd geweest. Ik 
kwam in een andere cultuur terecht waar iedereen 
heel religieus was; dat gaf een heel andere 
dynamiek. Niemand deed flauw over God en geloof. 
Er waren wel veel verschillende religies: hindoes, 
calvinisten, anglicanen, ook veel lokale religies of 
mengvormen ervan. Er was een sterk bewustzijn van 
de werking van de geest; dat had ik in Nederland 
nooit meegemaakt. Het besef dat er meer is tussen 
hemel en aarde was er sterk aanwezig; contact 
hebben met overledenen of stemmen horen die je in 
een bepaalde richting duwen. De abt was een vrij 
kritische, rationele man die zei: ‘Ja dit soort dingen 
kunnen’.” Henri leerde in die tijd veel over werken 
met verslaafden. “De mensen die wilden afkicken 
van drugs volgden een twaalf stappen programma, 
dat erg lijkt op de tien geboden. Bij dit plan staat de 
juiste balans centraal tussen vertrouwen op de 
genade, door te bidden en het zelf werken, je moet 
er zelf wat voor doen. Erg essentieel in het 
afkicktraject was dat ze allés wat ze uitgespookt 
hadden moesten vertellen in de groepssessies. 
Ik heb me afgevraagd of ik zou blijven in Trinidad, ik 
vond het werk ontzettend mooi. Het zou ook 
betekenen dat ik me zou aansluiten bij de 
Benedictijnen. Maar ik voelde dat ik al een 
broederschap had: mijn studiegenoten, toekomstige 
priesters, een paar oudere priesters, mijn pastoor, 
daar hoorde ik bij. Ik had ook het gevoel dat ik me in 
mijn eigen cultuur beter kon uitdrukken. En ik wilde 
iets doen voor het bisdom waar ik uit voort kwam.” 
Dus ging hij terug naar Nederland om zijn studie 
voort te zetten. 
Tegen het einde van de studie liep Henri stage in 
Wageningen bij pastoor Böhmer. Die gaf hem veel 
vertrouwen en beschouwde hem als een soort 
kapelaan. Na een maand vertrok pastoraal werker 
Frits Heiting. Henri nam veel werk van hem over en 
moest dus hard aan de slag. Ook dit was een zeer 
leerzame periode. Pastoor Böhmer was een goede 
leraar. “Hij zei bijvoorbeeld: ‘Henri, alle mensen met 
wie ik ruzie heb gehad zijn nu mijn beste vrienden. Je 
moet het nooit op de persoon spelen, het moet altijd 
over de zaak gaan.’ Zijn volstrekte eerlijkheid, 
nuchterheid, vroomheid zonder kwezeligheid, 
bereidheid om bij te leren, door ervaring wijs 
geworden, maakten hem een goede leraar” 
Henri studeerde af met een scriptie over de uniciteit 
van Christus. “Wat toen in de mode was, was om te 
zeggen: Boeddha, Krishna, Mohammed, het zijn 
allemaal facetten van hetzelfde; in wezen zijn alle 

religies gelijk. Men zei: dat kun je ook terugvinden in 
de theologie van Karl Rahner, in mijn tijd de 
toptheoloog. Hij was toen al overleden en ik dacht: 
dat kan Karl Rahner nooit gezegd hebben. In mijn 
scriptie heb ik aangetoond dat het klopte wat ik 
dacht.” 
In 1995 begon Henri in de Heilig Hart parochie in 
Deventer. “Daar ging ik een heel geliefde pastoor 
opvolgen, dat was best spannend. En het was een 
goed ‘beklante’ kerk, dus het was een hele uitdaging. 
Ik kreeg er een studieopdracht bij in deeltijd. De 
studieopdracht was het schrijven van een artikel ter 
voorbereiding op een proefschrift. Die studie ernaast 
kon ik niet volhouden.” 
Waarom ben je gestopt met de studie? 
“Ik kon het niet combineren. Alles was nieuw, ik had 
alleen de ervaring van Wageningen. Het pastoraat 
kostte vreselijk veel energie. Ik kwam in die grote 
pastorie, ik was er alleen en zag het grote portret van 
de stichter van de parochie aan die muur. Die keek 
plechtig op me neer, met een milde glimlach. Ik las in 
het boek ‘liber memorialis’, met daarin de 
geschiedenis van de parochie. Ik dacht: dit krijg ik 
allemaal als erfenis en ik moet goed oppassen dat ik 
het niet verknoei.” 
Zat er misschien ook achter dat zo’n doctortitel wel 
leuk is, maar dat je er weinig aan hebt? 
“Nee, zo stond ik er absoluut niet in. Ik had een 
onderwerp dat me heel na aan het hart lag. Het zou 
gaan over de toorn van God. Wij hebben het altijd 
over de liefde van God, maar de bijbel noemt ook de 
toorn van God. Wat moet je daar nou mee? 
Als ik op maandag begon met studeren was ik bekaf 
van het werk in de parochie. Het was ook heel erg 
zoeken om tijd voor de studie vrij te maken. Als er 
iemand op sterven lag en de ziekenzalving wilde, dan 
had dat toch voorrang. Het was ook lastig om goede 
literatuur te vinden. Uiteindelijk vond ik wel wat en 
heb ik toch een artikel kunnen schrijven waar ik ook 
blij mee was.” 
Je was nog geen priester toen je begon in Deventer? 
“In Deventer ben ik na een paar maanden tot diaken 
gewijd, in hetzelfde weekend dat mijn voorganger 
wegging. Negen maanden later ben ik priester 
gewijd. Dat was op 19 oktober 1996. Ik heb er bijna 
vijf jaar als priester gewerkt, na bijna een jaar als 
diaken. Ik heb er heel gelukkige jaren gehad. Het was 
lekker overzichtelijk: één kerk, twee bejaarden-
tehuizen, twee scholen en wekelijks naar het 
ziekenhuis.” 
Een gelukkige tijd, dus. Heb je nog bepaalde dingen 
geleerd in die tijd? 
“Ja, heel veel. Een van de lastigste dingen was het 
omgaan met conflicten. Ik trok me dat enorm aan. 
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Het waren conflicten waar ik als scheidsrechter bij 
betrokken raakte. Als je niet oppaste en een partij 
zich niet goed behandeld voelde, zagen ze mij als de 
kwaaie pier. Dat vond ik heel lastig.”  
Kon je daar met mensen over praten? 
“Ja, bij het bisdom hadden ze daar deskundigen voor, 
die hebben me ontzettend geholpen. Tijdens een 
enorm heftig conflict dat in de parochie speelde, heb 
ik voor het eerst gemerkt dat psychische spanning 
zich vertaalt naar fysieke klachten. Ik was dag en 
nacht bezig met dat conflict.” 
Maar er waren ook veel mooie momenten?  
“Natuurlijk! Prachtige missen heb ik mogen 
opdragen. En ik genoot van twee keer per week voor 
de klas staan om de kinderen les te geven. De 
ervaringen van mensen, wat mensen aan hun geloof 
beleven, ook de spirituele kant, het mystieke tussen 
hemel en aarde, contact met gene zijde, zullen wij 
maar zeggen; ik wist niet dat dit ook allemaal leefde 
in Nederland. Het waren ontroerende verhalen. De 
enorme liefde waarmee mensen zich voor de kerk 
inzetten was hartverwarmend net als de sympathie 
en de steun die ik kreeg. 
Toen ik de parochie ging verlaten, hoorde ik dat 
Roderick naar Rome ging. Ik heb gevraagd of ik ook 
in Rome mocht gaan studeren en dat mocht gelukkig. 
Ik was heel blij om naar Rome te gaan, vond het ook 
heel spannend, maar ik heb ook tranen gelaten.” 
Die tranen, waren die omdat je bepaalde mensen 
achterliet? 
“Ze waren om het geheel dat ik achterliet. Samen 
met het bestuur heb ik geprobeerd om van de 
parochie iets moois te maken. Dat lukte met hulp van 
supervrijwilligers, met aardige vrouwen die de 
kinderen begeleidden, door de eerste communie, 
door voor de klas staan, doordat je welkom was op 
scholen en doordat de contacten steeds beter 
werden. Het was mooi dat ik een schooldienst kon 
invoeren die er daarvoor niet was. Het werd eigenlijk 
hoe langer hoe mooier in de parochie.”  
Wat een verandering om dan naar Rome te gaan! 
“De grootste verandering was dat ik me in de 
parochie permanent verantwoordelijk voelde en dat 
ik nu ineens alleen maar Henri ten Have was, zonder 
de zorg: haal ik het priesterschap wel; want ik was 
priester. 
Rome was geweldig. Met een groep priesters 
woonde ik in een fantastisch huis, het Pauselijk 
Nederlands College. Het zag eruit als een 
ouderwetse villa met allemaal kleine kamertjes voor 
ons studenten. Er kwamen heel veel mensen van de 
Nederlandse kerkprovincie over de vloer, vanuit het 
leger, de KRO, de politiek. Ik leerde de Nederlandse 
kerk daar in Rome veel beter kennen door mensen 

die overzicht hebben, bisschoppen die langs 
kwamen. Ik hoefde me ook niet af te vragen, wat ik 
nu weer zou gaan preken. Je had maar af en toe een 
preekbeurt. Ik hielp bij de kerk der Friezen, daar ging 
ik op een gegeven moment catechese les geven, ik 
kon weer een beetje kapelaan zijn. En dat in Rome 
waar overal schoonheid is! Ik houd van de Romeinse 
oudheid, ik ben sowieso gek op geschiedenis. Ik 
woonde in het centrum, binnen de Aureliaanse 
muur, op vijf minuten lopen van Circus Maximo. 
Wat ook heel fijn was: de broederlijkheid met 
priesters over de hele wereld. En we hadden heel 
lange vakanties, drie maanden! Een wens van me 
ging in vervulling: ik had een maand de tijd om 
Spaans te studeren. Ik houd van talen. Italiaans had 
ik al geleerd tijdens mijn studie. 
Op zondag liep ik naar de Nederlandse kerk bij de 
Sint Pieter, daar kwam je altijd Nederlandse mensen 
tegen. Iedereen was in zijn beste humeur, want zij 
waren in Rome op vakantie en wij vonden het leuk 
om mensen uit het vaderland te zien. Rome was zo 
prachtig! Toen ik terugkwam in Nederland, heb ik 
heel lang een chronisch heimwee naar Rome gehad.” 
Hoe lang was je daar en wat was de opdracht? 
“Ik deed twee jaar lang de studie spirituele theologie. 
De opdracht was om een licentiaat te halen en dat is 
gelukt. Licentiaat is de stap voor het doctoraat; 
doctorandus in Nederlandse termen. Ik ben dus twee 
keer afgestudeerd, één keer in gewone theologie en 
een keer in de spirituele theologie.” 
Wat ging je doen toen je terug was in Nederland? 
Ik werd in 2003 aangesteld in Arnhem. Daar zou ik 
pastoor worden zodra de fusie tussen tien parochies 
(in Arnhem, Velp en Rozendaal) was voltrokken. Er 
was een heel groot pastoraal team, met tien 
mensen, dat was ik helemaal niet gewend. De deken 
was waarnemend pastoor. Uiteindelijk was de fusie 
gerealiseerd, een aantal kerken gesloten en toen 
kwam het bisdom met de vraag of ik naar 
Wageningen zou willen gaan. Daar ging Wim van 
Essen weg, er was dus geen priester meer. Casper 
Pikkemaat kwam ook naar Wageningen; dat was 
heel leuk, wij hebben op dezelfde middelbare school 
gezeten. Ook Yuri Saris, een oud-studiegenoot van 
ons, kwam bij het team, deels als studentenpastor. 
Stap voor stap werden we toegevoegd aan een 
bestaand team zodat we in totaal met acht mensen 
waren voor elf kerken, twee kapellen en het 
studentenpastoraat. In de kapellen van het Beekdal 
in Heelsum en in de St Jozefkapel in huize Barbara in 
Ede waren toen nog wekelijks diensten.” 
Was dat een lastige tijd, de beginperiode hier? 
“Ja, ik vond het heel erg intensief. Het eerste jaar heb 
ik behoorlijk wat paracetamol weggewerkt.” 
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Waar lag dat aan? 
“Het duurde lang voordat ik thuis raakte. In Deventer 
kende je na drie weken de gezichten wel een beetje 
en wisten zij wie ik was. Maar in deze parochie was 
je dan hier en dan daar. Na een jaar vroegen mensen 
soms nog: ‘wie bent U dan?’ Iedereen kende al een 
lid van het bestaande team, en ik was nieuw! Als 
teamleden konden wij goed met elkaar overweg, 
maar wat het complex maakte, was het eindeloos 
communiceren. In Deventer had je korte lijnen en 
konden veel dingen direct geregeld worden. Hier 
was dat anders, eerst overleg in het team, dan in het 
bestuur en dan de vraag: wat vinden de vrijwilligers 
ervan? Je wilt niemand voor de schenen schoppen 
maar… Dat kost energie. In de geloofsgemeen-
schappen leefde ook de vraag: hoeveel ruimte gaat 
Henri ons geven? Het is erg balanceren, hoe houd je 
de parochie bij elkaar…” 
Als je kijkt naar jouw levensloop, rond jouw tiende 
wist je dat je priester wilde worden, heb je op de 
middelbare school nooit twijfels gehad? Er waren 
natuurlijk ook mooie meisjes? Of dat je dacht, ik 
moet maar boer worden, dat had ook gekund. 
“De boerderij heeft nog steeds mijn sympathie, maar 
is in veilige handen bij mijn broer. Het gaat om wat 
CS Lewis zegt in zijn boek ‘Surprised by joy’ over het 
verschil tussen plezier en vreugde. Plezier gaat over 
wat ik leuk vind en vreugde heeft te maken met  het 
diepe gevoel ‘dit is wat ik doen moet’. Dit is de 
bedoeling van mijn leven, het is niet altijd leuk, maar 
geeft wel vreugde.” 
Dit was al vanaf het begin zo, een opdracht? 
”Ik heb altijd gedacht: ik wil dit alleen maar doen als 
het de bedoeling van onze Lieve Heer is. Dit is een 
baan die je niet voor de lol doet of omdat je die 
ambieert. Het lastige was: vraagt Hij dit echt van mij, 
hoe kom ik daarachter? Dat is een lang proces 
geweest. Maar nu denk ik: het heeft zo moeten zijn.” 
Een lang gevecht? 
“Nee, gevecht is niet het goede woord, dat maakt het 
veel te dramatisch. Zoeken, dat is een beter woord. 
Er gaat van alles door je heen tijdens dat zoeken: ik 
had ook kunnen… Of soms als je bekaf bent: ik wou 
dat ik gewoon een 9-5 baan had, dat ik ’s avonds met 
de krant op schoot voor het journaal kan zitten. Maar 
dat zijn sprookjes. En ja, er waren leuke meisjes, 
maar tegelijk had ik ook het gevoel ‘ik geloof dat dit 
niet de bedoeling is’.” 
Je bent ook nooit verliefd geraakt op iemand? 
“Ja, er was ooit een meisje dat was zo knap, die 
durfde ik niet eens aan te spreken; zo verlegen was 
ik ook wel weer. 
Er was ook een meisje met wie ik zo goed kon praten 
dat ik dacht: als ik niet naar de priesteropleiding zou 

gaan, dan had ik met jou contact willen houden. Dit 
was kort voor het eindexamen. Het zou niet eerlijk 
zijn geweest om met haar een relatie aan te gaan 
terwijl ik wist: dit is niet de bedoeling van mijn 
leven.” 
Deze baan is heel zwaar, geen 9 tot 5, waar haal je 
de energie uit? 
“Uit de overtuiging dat dit mijn leven is. Dat zit heel 
mooi in het gedicht ‘De ploeger’ van Roland Holst, 
dat is zo’n beetje mijn lijfgedicht geworden. 
Maar ook uit het werk zelf: soms ben je doodmoe en 
gaat de telefoon voor een ziekenzalving. Als je dan 
bij de familie bent en ziet wat dat met hen doet, dan 
ga je opgekikkerd naar huis. Of uit een heel intensief 
pastoraal gesprek met iemand die er helemaal 
doorheen zit; als je in dat gesprek kunt bewerken dat 
iemand lichter naar huis gaat dan geeft dat energie. 
In Arnhem dacht ik eens: “Ik heb het helemaal 
gehad.” Maar ’s avonds was er een bloedmooie, 
meerstemmige mis in de mooie Martinus-kerk en 
toen kon ik weer door. Ik denk ook dat veel mensen 
voor me bidden. Dat doe ik zelf natuurlijk ook, 
anders wordt het een lege huls. 
Wat altijd heel belangrijk voor me is, is de heilige mis. 
Vooral de werkelijke tegenwoordigheid van Christus 
in de Eucharistie, daar heb ik altijd heel veel waarde 
aan gehecht, ook voor ik priester was. Dat is voor mij 
niet alleen maar een dogma, dat is voor mij echt. Het 
geeft warmte aan het hele geloof. Elke katholieke 
kerk is voor mij een plek waar je thuiskomt, waar 
iemand op je wacht, omdat het lichaam van Christus, 
de hostie, er is en de Godslamp met de brandende 
kaars als teken van Zijn aanwezigheid. Dat hemel en 
aarde elkaar raken in de consecratie is voor mij de 
mystiek van de Eucharistieviering en een van de 
kernmomenten van het katholieke geloof”  
Vind je dit ook het meest belangrijke punt van het 
katholieke geloof? Wat maakt het katholieke 
geloof uniek t.o.v. andere religies? 
”Het verschil tussen christelijk geloof en andere 
religies, is de persoon van Jezus. Wat vaak vergeten 
wordt is dat Jezus niet de Bijbel heeft gegeven, maar 
de Heilige Geest. Hij heeft de kerk gesticht door de 
twaalf apostelen die de Heilige Geest kregen en die 
hebben doorgegeven aan hun opvolgers, de 
bisschoppen. Die hebben het Oude Testament 
afgerond. In de kring van de apostelen en hun 
opvolgers is ook het Nieuwe Testament ontstaan. De 
kerk en de verkondiging van de kerk was er al vóór 
de Bijbel. Dat betekent dat je voor het juiste verstaan 
van de Bijbel de kerk nodig hebt, aan wie Jezus de 
heilige Geest heeft beloofd.” 
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Dus wat betekent de Bijbel dan voor je? 
“De bijbel is voor mij de schriftelijke weerslag van de 
ervaringen die groepen en individuen hebben gehad 
in de ontmoeting met God. Dus het is wel Gods 
woord, maar werkend door de vertelkunst van 
mensen heen.” 
Het is allemaal begonnen bij Christus en zijn 
discipelen? 
“Ja, daar zit het begin van het Christendom. Geloven 
dat Jezus de vervulling is van de belofte van God uit 
het Oude Testament. Dat de traditie voortgezet is 
door de apostelen en daarna door de bisschoppen 
onder leiding van de paus, vind ik belangrijk. Want 
nogmaals: de heilige Geest is door Jezus gegeven aan 
de apostelen, dus aan de kerk en niet alleen aan een 
boek dat toen nog niet af was. Binnen die traditie zijn 
op gegeven moment de zeven sacramenten zich 
gaan uitkristalliseren en is de heiligenverering 
ontstaan. Ik geloof dat de katholieke kerk de 
betrouwbare basis is. Dat is mijn basis van waaruit ik 
andere religies of tradities kan waarderen.” 
Jij voelt je goed bij deze basis en daarom ben je 
katholiek? 
“Ik heb altijd gevonden dat ik niet katholiek moest 
blijven om mijn gevoel of omdat mijn ouders 
katholiek waren. Ook heb ik mijn twijfels gehad, 
zeker in het eerste jaar van mijn studie, met heel veel 
protestanten om me heen: ‘misschien hebben wij als 
katholieken ongelijk, waar hebben wij het vandaan 
en hoe zit het allemaal?’ Ik heb altijd gevonden dat 
ik mijn geloof rationeel moest kunnen verant-
woorden. Maar er zit natuurlijk ook een grote 

gevoelsdimensie bij. De emotionele band met het 
katholiek geloof zit voor mij vooral in de heilige 
Eucharistie. Dat gaat rechtsreeks terug op Jezus zelf. 
Dat je Jezus ontvangt door de H. Communie, vond ik 
als kind al het belangrijkste” 
Wat betekent onze lieve Heer voor je? 
(Stilte … en praat zacht) “Degene voor wie ik leef 
eigenlijk. En degene die ook voor mij geleefd heeft 
en nog leeft en door wie ik in de hemel kan komen. 
Het woord ‘vriend’ vind ik een beetje te affectief. Bij 
vrienden denk je aan mensen met wie je gezellig een 
borrel drinkt en met wie je gezellig babbelt. 
Natuurlijk kun je tot God bidden, maar babbelen is 
heel wat anders. Sommige mensen zien God als 
vriend, ik ben meer zoekend. Maar wel zoekend 
gericht op Hem.” 
Wat zijn de momenten dat je met Hem in contact 
komt? 
“Op verschillende momenten. Vooral in de 
Eucharistie. Ook als ik niks voel, omdat ik verstrooid 
ben, bezorgd of afgeleid, weet ik: ‘Hij komt bij mij en 
Hij komt bij de mensen’. Dat roept een bepaald 
gevoel op: ‘Hij is er toch’. Ook in gesprekken met 
anderen geloof ik dat we met God in contact kunnen 
zijn.” 

De klok slaat twaalf als we de pastorie verlaten; het 
was een lang en bijzonder interview. We mochten de 
mens achter de pastoor leren kennen. 

Hans Wilmink, Rita van Doesum-Karsten 
 

 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 

Beste dames, 
Op 7 november hadden wij de dames Annemiek 
Schweinsberg en Lily Swens op bezoek. De zoon van 
Annemiek was gevallen voor een Taiwanese schone. 
Nadat ze in Nederland getrouwd waren volgde er 
een Taiwanees huwelijk. De dames hebben er een 
mooie lezing van gemaakt en thuis gekomen was er 
veel belangstelling voor hun reis en besloten ze er 
een PowerPoint presentatie van te maken. Hier volgt 
een kleine samenvatting: 

Taiwan is een land vol verwachtingen op 11.000 
kilometer hier vandaan, 14 uur vliegen. Een eiland 
iets kleiner dan Nederland met 24 miljoen mensen. 
Taiwan is in 1947 een democratische republiek 
geworden, vóór 1945 behoorde het tot Japan. De 
meeste mensen wonen in het westen van het land. 
Er zijn op Taiwan twee klimaten: tropisch en 
subtropisch. Het is een hele moderne staat. Met hele 
trotse, vriendelijke en hardwerkende mensen. Taipei 
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is de hoofdstad met 2,4 miljoen inwoners. De 
mensen winkelen veel bij kraampjes en eten de hele 
dag door bij eettentjes. De stad oogt overal heel 
netjes, tot zelfs in de metro aan toe. Er hangen overal 
veel lampionnen met de kleuren rood en geel. En 
opera heeft een belangrijke plek in de Taiwanese 
samenleving. 

Alishan is een natuurgebied in de bergen in het 
zuidwesten van Taiwan. Yushan is de hoogste berg 
met een hoogte van 3.852 meter. Het is één van de 
negen natuurparken, deze zijn beschermd en er valt 
veel regen. Zelfs het laatste stukje oerbos is daar 
aanwezig met o.a. Rode Cipressen en Cedar bomen. 
Er ligt daar ook een 86 kilometer lang treintraject 
aangelegd door Japan. Japan heeft ervoor gezorgd 
dat de meisjes naar school mochten, dat het land 
beter werd ingericht en er meer opbrengst kwam 
van het land. Er is daar ook veel bamboe en er zijn 
bijzondere orchideeën. In de bergen zijn veel 
theeplantages; het land staat nummer 22 op de 
wereldranglijst van exporterende landen van thee. 
De suikerriet en bamboe die verbouwd worden zijn 
alleen voor binnenlands gebruik. 

Taiwan ligt nabij de kruising van twee tektonische 
platen in de Zuid-Chinese Zee. Daardoor vinden er 
vaak aardbevingen plaats. Per jaar komt het land een 
halve centimeter omhoog uit de zee. In het jaar 1999 
was de laatste grote aardbeving met vele doden en 
gewonden. 

Het grootste meer in 
Taiwan is Sun Moon-
lake. Dit ligt op 
ongeveer748 meter 
hoogte en is 27 meter 
diep. ‘s Morgens is het 
daar bijna altijd mooi weer en aan het einde van de 
middag wolken en regen. In het meer ligt het eiland 
Lalu, het is de Heilige Grond van de voorouders. Het 
eiland is steeds verder aan het zinken door 
aardbevingen. Aan de noordoostzijde van het meer 
staat de mooie Wenwu Tempel. Ook de Xuan Zang 
tempel is zeer populair, vooral bij bezoekers van het 
Chinese vasteland. Men zegt namelijk dat de 
overblijfselen van monnik Xuan Zang hier liggen. Hij 
bracht in de 7e eeuw boeddhistische geschriften 
vanuit India naar Chang'an/Xi'an. 

Er zijn veel verschillende Godsdiensten in Taiwan, 
deze worden veelvuldig naast elkaar beoefend met 
respect voor de ander. Er wordt veel gebruik 
gemaakt van wierook. Deze wierookstokjes worden 
als offerande neergezet, de rook gaat als gebed 
omhoog naar de goden. Grote tafels vol met 

gevouwen papier en nep geld als offerande. Nep geld 
kan je kopen met echt geld. Het nep geld word dan 
als offer verbrand. 

De voornaamste godin in Taiwan is Mazu. De 
mythische Mazu was een vissersdochter, die in de 
tiende eeuw na Christus leefde in de Chinese 
provincie Fujian, tegenover Taiwan. Reeds als kind 
was zij vaak in meditatie verzonken, waarbij zij uit 
zichzelf trad. Dat kwam goed van pas toen de boten 
van haar vader en twee broers tijdens noodweer 
dreigden te zinken. De broers in nood zagen Mazu's 
witte gestalte verschijnen, die hen naar veiliger 
wateren trok. Maar net toen ze bezig was haar 
vaders boot te redden, schudde haar moeder haar 
uit haar meditatie. Vader kwam jammerlijk om in de 
golven. Maar de geredde broers konden navertellen 
wat er gebeurd was. In later eeuwen kreeg zij, bij 
keizerlijk besluit, de goddelijke status. 

Taroko kloof is in Taroko National Park en is negen 
kilometer lang. Deze kloof is 200 miljoen jaren 
geleden ontstaan en bestaat uit marmer. Hier vind je 
ook een berg van Jade. Het park is een ruig gebied, 
maar midden in het park is er een mooie brug met 
pagode waar een bedelmonnik voorzit. Ook staat 
daar het 9 Lotussen klooster wat in 1960 is gesticht. 
Hier leven momenteel 10 tot 15 monniken. Er staat 
een 15 meter hoge Boeddha met de voeten op een 
lotus. Het is een gebied met veel bijzondere dieren. 
Grotten en  spelonken met vleermuizen. 

Verder hebben de dames veel verteld over de 
geschiedenis van het eiland en in het bijzonder over 
de VOC bezetting van 1624-1662 op het eiland 
Formosa. Wist U dat ze de kunst van het bakstenen 
bakken van de Nederlanders hebben geleerd? 
Kortom, het was een zeer geslaagde avond. 
Overig nieuws: 
Op 19 december is 
onze kerstavond, we 
hebben de beneden-
zaal van de Vrije 
Evangelische Gemeen-
te (de voormalige 
Jehova Getuigenhal) 
aan de Edeseweg voor u afgehuurd, met hele goede 
stoelen. Wijk 4 is al druk bezig met de voorbereiding, 
en heeft al vele, mooie ideeën. Dus komt in grote 
getale! Het adres is Edeseweg 147 Bennekom.  

Op 9 januari is onze Nieuwjaarsmiddag, dan geeft 
Ben Piepers een lezing over ”Engelen in de kunst”. 

Wij wensen U mooie feestdagen toe en een gelukkig 
en gezond 2023 

Namens KVG bestuur, 
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Inge Wijngaard 

Een kille wind in Bolivia 
Terwijl wij in 
Nederland een hete 
en droge zomer 
doormaakten was 
het in El Alto 
extreem koud. Er 
werd een nog nooit 
eerder geregistreer-
de temperatuur 
gemeten van 10o onder 
nul. 
Grote verschillen tussen Bolivia en Nederland, maar 
allemaal hebben we te maken met Covid en de 
oorlog in Oekraïne, die wereldwijd de prijzen laat 
stijgen van energie en voeding. 

Hoge kosten dus voor ENDA Bolivia, waar ze zich 
grote zorgen om maken. Door de oorlog in Oekraïne 
en de pandemie is hun financiering verminderd. Ze 
krijgen geen steun van de Boliviaanse regering; 
meisjes die slachtoffer zijn van geweld zijn politiek 
niet interessant. ENDA stond op het punt om een van 
de twee huizen te sluiten, maar gelukkig kwam er 
een toezegging vanuit Frankrijk. Het werk van ENDA 
is zo belangrijk voor de jonge meiden die slachtoffer 
zijn van seksueel en mentaal geweld. Bij ENDA 
komen ze tot rust, krijgen gespecialiseerde medische 
zorg, wonen therapieën bij om hen weerbaarder en 
zelfbewuster te maken. Er wordt gewerkt aan het 
verminderen van hun sociale en economische 
kwetsbaarheid. Ze leren om op te komen voor hun 
rechten en zich krachtiger op te stellen tegen 
genderongelijkheid. Door het volgen van cursussen 
in de handwerkplaatsen leren ze een vak, zodat ze 
financieel onafhankelijk worden. Op die manier kan 
de cirkel van armoede en geweld worden 
doorbroken. 

Het afgelopen jaar hebben we geen projecten 
gefinancierd, maar ervoor gespaard. Nu zijn we met 
ENDA in overleg over de besteding. Er wordt 
dankbaar gebruik gemaakt van de in 2020 door ons 
gefinancierde keukenapparatuur en slaapzalen. De 
beide centra zijn altijd vol. Het team van ENDA is zeer 
gemotiveerd om met hart en ziel de meisjes te 
blijven ondersteunen ook al is de situatie niet altijd 
rooskleurig. 
 

Bennekom, 25 november 2022 

 

Met hartelijke groet, namens de groep voor 

Missie, Ontwikkeling en Vrede, 

Nelly Beerepoot-Commandeur. 

 

Wilt u meer weten over het project?  Wij zijn 

altijd bereid u meer informatie te geven. 

 

Stuur een e-mail naar: 

nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl 

 

Uw giften zijn welkom op rek.nr. 

NL11 RABO 0307 0604 38, 

RK Parochie zTB, inzake Bolivia 

 

Kribjesroute 2021 krijgt een vervolg! 

 

Na het grote succes van vorig jaar wordt vanaf 
zaterdag 17 december t/m zaterdag 6 januari de 
tweede kribjesroute Bennekom georganiseerd! De 
kribjesroute brengt je langs een aantal kerststalletjes 
in Bennekom. Kerststallen zijn een bijzondere 
verbeelding van het kerstverhaal. In de sfeervolle 
periode van advent en kerst verbindt de kribjesroute 
bewoners en bezoekers met elkaar. In tegenstelling 
tot vorig jaar, willen we alle Bennekommers de 
gelegenheid bieden een kribje ten toon te stellen 
zodat de kribjesroute door heel Bennekom kan gaan. 

Leuk om tijdens de donkere dagen deze wandeling te 
lopen! Dit jaar wordt er op enkele dagen ook een 
levende kerststal gerealiseerd op boerderij 
Hoekelum en zal er een feestelijke start plaats 
vinden in de Algemeer. 

Financieel overzicht 2021

Baten €

Collectes: Witte Donderdag 1 april 2021 111,00       

               Kerstavond en -nachtviering 24 dec. 2021 85,00        

Donaties en losse giften 1.695,00    

Geen Bridgedrive i.v.m. Covid 19 -

Ontvangen rente in 2021 0,16          

Verkoop kerstkaarten en handwerk artikelen 2021 84,00        

1.975,16    

Lasten

kerstkaarten en handwerkartikelen 2020 140,74       

bankkosten 68,55        

209,29       

Financiële reserve 31-12-2020 1.971,81€  

Financiële reserve 31-12-2021 3.737,68€  

Financiele reserve 22 november  2022: 5.389,43€  

mailto:nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl
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De kerststal in de R.K. kerk is tijdens de parochie-
wacht-uren te bewonderen: iedere werkdag van 
10.30 – 11.30 uur (met uitzondering van woensdag 
21 december, i.v.m. bezoek schoolklas, en tweede 
kerstdag). Extra openingstijden: woensdag 21 
december, woensdag 28 december en woensdag 4 
januari van 15.00 uur tot 17.00 uur; na de vieringen 
van zondag 18 december, zondag 25 december en 
zondag 1 januari: van ca. 11.30 tot ca. 12.00 uur; op 
25 december van 14.00 uur tot 16.30 uur (tijdens de 
Kerstinloop). In de R.K. kerk zal naast de grote 
kerststal binnen in de genoemde periode tevens een 
kerststalletje buiten te zien zijn. 

Meer informatie over de kribjesroute Bennekom is te 
vinden op www.kribjesroutebennekom.nl. Ons 
mailadres is: kribjesroutebennekom@gmail.com. 

Jeanette Krale, Ingrid Tollenaar 
en Angelique Zandstra 

Kerstconcert met samenzang COV-
Bennekom/OBK Bennekom 
Op zaterdagmiddag 17 december zingt de Christe-
lijke Oratoriumvereniging Bennekom een kerst-
programma – en niet alleen! Bekende Nederlandse 
kerstliedjes worden afgewisseld met Engelse Carols 
en andere kerstmelodieën (bijvoorbeeld “For unto 
us a child is born” uit de Messiah van Händel). En bij 
een aantal mag u uit volle borst meezingen! We 
worden hierbij begeleid door leden van OBK 
Bennekom. Een feest van bekende en onbekende 
muziek om u alvast helemaal in kerstsfeer te 
brengen. 
Wat: Kerstconcert met samenzang 
Wie: COV-Bennekom onder leiding van Dick 

Meijer, begeleid door muzikanten van 
OBK Bennekom 

Waar: Brinkstraatkerk Bennekom 
Wanneer: zaterdagmiddag 17 december om 

16.00 uur 
Toegang: gratis, collecte voor een vrijwillige 

bijdrage bij de deur 

Kerstinloop op Eerste Kerstdag in het 
Kerkheem; taarten gevraagd. 
Op Eerste Kerstdag is er een kerstinloop in het 
Kerkheem (bij de Oude of Sint Alexanderkerk). 
Deze zal plaatsvinden onder verantwoorde-
lijkheid van de Raad van Kerken Bennekom. 
Vanaf ca.11.00u wordt er feestelijk gestart met 
iets te drinken en met gebak. Tijdens de 
Kerstinloop is er volop gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten, in gesprek te gaan en/of deel te 
nemen aan een of meer activiteiten. Deze 
bestaan onder meer uit: oudhollandse en 
andere gezelschapsspelen doen, quizzen 
oplossen, mandala’s kleuren, een bezoek 
brengen aan de Kerststal in de RK kerk, 
knutselen speciaal voor kinderen en van muziek 
genieten. Behalve een lunch, omstreeks 13.00u 
met een broodje en een stukje kerststol, zal er 
aan het einde van de dag, vanaf omstreeks 
16u30, een dinerbuffet met speciaal dessert 
klaar staan. Groot en klein, oud en jong, 
alleengaand of met het hele gezin, iedereen is 
van harte welkom. U kunt komen wanneer het u 
schikt en net zo kort of lang kunt blijven als u 
wilt. De deur staat voor iedereen open (ook voor 
niet-kerkleden). Het hele programma duurt tot 
18.00u. ‘Meedoen’ is gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt uiteraard op prijs gesteld. 
Wanneer vervoer een probleem is, kan er 
gehaald en/of gebracht worden (ook te regelen 
via onderstaand emailadres of onderstaand 
telefoonnummer). 
Voor het gezamenlijke koud/warm buffet is 
aanmelding gewenst vóór 15 december via 
kerstinloop.bennekom@gmail.com. Dit aanmel-
den is nodig om een tekort te voorkomen of om 
een overschot aan voedsel weg te moeten 
gooien! 
Graag roepen we u op een of meer taarten voor 
de kerstinloop te bakken. Hoe meer mensen 
hieraan bijdragen, hoe liever! En natuurlijk 
hopen we dat u er op 25 december van komt 
genieten. U kunt mailen naar bovenstaand adres 
of bellen naar 0610 516 623 en de volgende 
gegevens doorgeven: of u een (of meer) 
taart(en) wilt bakken en voor hoeveel personen 
deze bestemd is/zijn. 

 
 

http://www.kribjesroutebennekom.nl/
mailto:kribjesroutebennekom@gmail.com
mailto:kerstinloop.bennekom@gmail.com
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 _________ WERKGROEPEN AAN HET WOORD _____________  

Diaconieberaad 
Tweemaal per jaar komen vertegenwoordigers 
samen van alle werkgroepen en activiteiten op het 
gebied van diaconie. In de Torenzaal houden we dan 
ons diaconieberaad.  

Diaconie kun je omschrijven als het 'maatschappelijk 
werk' van de kerk: er zijn voor een ander. Was dat 
niet een naam van God, ik zal er zijn voor jou? Het is 
in elk geval de missie van de kerk, om iets te 
betekenen voor de mensen op ons pad, om als gist 
of zout te zijn in de wereld. Zoals Hans Lucassen vaak 
herhaalt: een kerk die niet dient, dient tot niets. 

Dat proberen we handen en voeten te geven op 
allerlei manieren, al dan niet in werkgroepen. Zo zijn 
er in onze geloofsgemeenschap mensen die 
regelmatig een alleenstaande, zieke of oudere 
bezoeken om een eindje te wandelen of gezellig bij 
te kletsen met een kopje koffie. Er is de werkgroep 
MOV, die in Bennekom o.a. ondersteuning 
organiseert voor ENDA in Bolivia, voor hun werk met 
straatkinderen en jongeren met problemen thuis. 
Wij betekenen iets in hun leven. Dan is er Caritas, die 
armoede in Bennekom tracht op te sporen en daarbij 
hulp te bieden, met wat geld of als een soort 
wegwijzer naar de juiste hulpverleners. Denk 
bijvoorbeeld aan het regelen van een tweedehands 
laptop voor thuisonderwijs in coronatijd. Ook onder 
diaconie valt de rijdienst, die mensen ophaalt en zo 
nodig begeleidt bij het meedoen aan onze 
zondagsvieringen. Verder rekenen we ook de zorg 
voor de schepping tot de diaconie, dus hebben we 
het ook wel over bloementuin, zonnepanelen en 
regenwaterafvoer. Deze opsomming en voorbeelden 
van activiteiten van werkgroepen zijn lang niet 
compleet, maar geven wel een indruk van de 
breedte van diaconie. 

Een belangrijk onderdeel van het diaconieberaad is 
altijd een rondje langs de werkgroepen. Ieder vertelt 
dan wat er zoal speelt en soms zoeken we samen 
naar oplossingen voor problemen. We spreken in het 
beraad ook wel over ad hoc kwesties waar geen 
werkgroep voor is, bijvoorbeeld over mogelijke hulp 
aan Oekraïense vluchtelingen of interkerkelijke 
acties over energie-armoede. 

Vast agenda-onderwerp zijn ook de collectedoelen 
voor de tweede collecte in onze vieringen. Het 
breken en met elkaar delen van brood bij de dienst 
van de tafel is een mooi en waardevol gebaar wat 
ons inspireert. Dat uiten we ook in de collecte, 
waarin we immers concreet iets van ons bezit breken 
en delen voor een diaconaal doel. Als collectedoelen 
kiezen we graag diaconale bestemmingen waarmee 
we een band voelen, zoals de Bennekomse Manege 
zonder Drempels, Veluwse wensambulance, de 
lokale voedselbank, het hospice of onze eigen 
caritas. 

In het diaconieberaad bespreken we ook de invulling 
van de jaarlijkse diaconiezondag in februari. Soms 
grijpen we zo’n viering aan om alle werkgroepen 
weer eens te presenteren of om een specifiek 
onderwerp wat uit te diepen, zoals begrip voor 
mensen uit een andere ‘bubbel’. Een mooie invulling 
vond ik die keer dat we de collecte vervingen door 
een klusjesbord. In plaats van geld, gaf je tijd, voor 
een keer duofietsen op de zorgboerderij of even 
helpen bij Opella.  

Zo geven we een mooie invulling aan de oude 
Latijnse oproep aan het einde van de viering: 

‘Ite missa est’ 

Laurens Beerepoot, voorzitter diaconieberaad 
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 _____________________ MVR  ESTAFETTE ____________ 

MVR-estafette: Nico Kamstra 
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: Nicolaas Jozef Kamstra 

Geboren te: Arnhem  op 13 maart 1937, als 6de kind 
uit een zeer katholiek gezin met 3 broers en 3 zussen. 
Mijn beide ouders zijn van Friese komaf. Mijn vader 
Sjieuwke Kamstra is geboren op 16 oktober 1900 te 
Witmarsum. Mijn moeder Anna Catharina Adriana 
Stienstra is geboren op 28 augustus 1900 te 
Bolsward. Onze naam Kamstra dateert uit de tijd van 
Grutte Pier (Grote Pier) 1480-1520. In ons familie-
wapen, volgens de Friese Vereniging van Heraldiek 
(Fryske Rie foar Heraldyk), staan een kam (stofkam), 
een ster en een rad (wiel) ofwel ‘kamsterrad’. Dit is 
geworden Kamstra. Ons huis in Arnhem stond aan de 
Rosendaalsestraat, hoek Hoflaan, en lag vlakbij de RK 
Sint Jan de Doper kerk. Mijn oudste broer Jacques is 
missionaris geweest bij de S.V.D. en bouwde een 
kerk in Japan, was daarna moderator aan de 
Universiteit van Nagoya. Terug in Nederland heeft hij 
zijn theologiestudie afgemaakt en is gepromoveerd 
in Nijmegen. Daarna werd hij wetenschappelijk 
medewerker aan de Universiteit van Tilburg. 
Vervolgens benoemd en gefunctioneerd tot zijn 

pensioen als hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam. 

Leeftijd: Mijn leeftijd is 85 jaar, dit betekent dat ik de 
oorlogsjaren 1940-1945 als kind heb meegemaakt. 
Een onderdeel van mijn oorlogservaringen was de 
slag om Arnhem en de evacuatie naar Friesland. Ik 
kan mij de zondagmorgen van 17 september 1944 als 
8 jarig-jongetje goed voor de geest halen. Om 
ongeveer 10 uur begonnen de bombardementen en 
werd onze wijk in de buurt van de Menno van 
Coehoornkazerne zwaar gebombardeerd. Ons huis 
bleef ondanks veel ruitenschade bewoonbaar, in 
tegenstelling tot diverse huizen op de aangrenzende 
Hoflaan . De Sint Janskerk kreeg een bominslag in de 
Mariakapel. De week volgend op die zondag bracht 
ons gezin door in de kelder op de aardappels. De 
Duitse bezetter kondigde  de evacuatie van Arnhem 
aan, alle bewoners werden verplicht de stad te 
verlaten. Mijn ouders zijn als gevolg hiervan met 6 
kinderen naar familie in Apeldoorn gefietst; op 
fietsen met houten banden. Mijn zusje en ik zaten 
achterop bij onze ouders. Daarna zijn wij op de zelfde 
wijze naar Friesland gefietst. Een onuitwisbare 
indruk heeft op mij gemaakt dat, tijdens onze tocht 
naar Friesland, bij Wijhe een Duitse tankcolonne 
werd beschoten door Engelse vliegtuigen. Vanuit 
eenmansgaten langs de weg, waarin wij waren 
weggevlucht, zagen wij uit een brandende tank een  
Duitse soldaat komen, die in vlammen stond. Een 
beeld , dat mij nog regelmatig doet terugdenken aan 
deze vreselijke oorlog. 

Verliefd, verloofd, getrouwd. In Arnhem bij de RK 
Amusementsvereniging “Always Ready” heb ik in 
1960 mijn huidige vrouw Renee Noordermeer 
ontmoet. Na 3 jaar verkering zijn wij in 1964 
getrouwd en in Arnhem gaan wonen. Wij zijn een 
gelukkig gezin met zoons Marcel en Ronald en 
dochter Andrea. We zijn zeer blij met 2 kleindochters 
Floor en Wieke (tweeling) en 4 kleinzonen resp. Niek, 
Morris, Levi en Mees. Helaas heeft Renee in mei een 
nare val gemaakt; wij hopen als gezin op een spoedig 
en geheel herstel van haar. 

Hobby’s: Bij een keuring voor het pensioenfonds 
kreeg ik, toen ik 28 jaar was, te horen dat ik veel 
aanleg had om te dik te worden; mij werd 
geadviseerd meer aan sport te doen. Vanaf die tijd 
ben ik actief geweest als voetballer, wekelijks met 
een groep lotgenoten een veldloop met oefeningen, 
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daarna nog een uurtje voetballen. Jarenlang  
volleybal gespeeld en vanaf mijn 50e jaar ben ik gaan 
tennissen, wat ik nog steeds 3 maal of meer per week 
doe. Bijzonder waren gedurende een tiental jaren 
mijn wekelijkse tennisgevechten met mijn vriend  ds. 
Jaap Meijer. Hierbij kwamen verbaal de verschillen 
tussen “Fienen en Roomsen” stevig aan de orde. 
Jaap was mij behoorlijk de baas, ik moest het hebben 
van engeltjes op het net of het verdienen van een 
aflaat bij een behoorlijk negatieve score. Reizen met 
de caravan hebben wij meer dan 40 jaar gedaan o.a. 
13 maal met de Kampeerreizen van  de ANWB. Tot 
en met mijn 75ste jaar hebben wij met de caravan 
Europa bereisd van Scandinavië tot de Balkan. Ook  
gereisd naar Israël (2 maal), U.S.A., Turkije en Z.-
Afrika. Verder verzot op het lezen van goede 
misdaadromans en goede films zien. Verder van de 
meeste  reizen en familiegebeurens dvd’s gemaakt 
met video en foto’s. (heerlijk op een saaie 
winteravond). En ten slotte nog op mijn 70-ste 4 x de 
Vierdaagse in Nijmegen gelopen. Friesland en 
Schiermonnikoog zijn favoriet om het meermalen 
per jaar te bezoeken. Bestuurlijk heb ik o.a. in de 
tenniswereld diverse functies vervuld. 

Opleiding en beroep: Teruggekomen in 1945 in 
Arnhem heb ik mooie jeugdjaren beleefd. Met goede 
vrienden heb ik leuke jaren gehad bij de scouting, 
respectievelijk als welp en verkenner tot mijn 17e 
jaar. Na mijn schooljaren op de Sint Jansschool ben 
ik leerling geworden van het K.G.L. en de  Bonifatius 
Mulo, op 17-jarige leeftijd ben ik met Mulo diploma 
begonnen als jongste bediende. Daarna heb ik met 
avondstudie diploma’s voor resp. Praktijkdiploma 
Boekhouden, MBA, SPD (Staats Praktijkdiploma voor 
Bedrijfsadministratie) deel 1 en 2 en Bedrijfs-
econoom behaald en daarna opleidingen gevolgd 
voor Personeelswerk en MO Economie (geen 
diploma). Na mijn jongste bediende-ervaring waren 
mijn functies: boekhouder, assistent accountant, 
hoofd van de administratie en de laatste 12 jaar van 
mijn beroepsleven economisch directeur van een 
Vereniging en Stichting met meerdere locaties in 
Gelderland, centra voor de kinder- en jeugd-
psychiatrie, de kinderbescherming en het z.m.o.k. 
onderwijs (z.m.o.k. is speciaal onderwijs voor zeer 
moeilijk opvoedbare kinderen-red.). Vooral de 

laatste jaren van mijn beroepsleven waren zeer 
enerverend maar ik kijk daar met  goede gevoelens 
op terug. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Wij wonen al vanaf 1972 in 
Bennekom (begonnen in de Hof van Putten, daarna 
vanaf 1986 in de Prinsenlaan). Vanaf het begin zijn 
wij en onze kinderen ook via de Alexanderschool 
zeer betrokken geweest bij de MVR parochie. Deken 
Severt heeft mij indertijd gevraagd penningmeester 
te worden, hetgeen ik meer dan 10  jaar heb gedaan. 
Daarna ben ik 8 jaar organisator geweest van de actie 
Kerkbalans, waarvoor ik nog steeds loper ben. Ook 
ben ik loper voor de Vastenaktie, parochiewachter 
en zing ik in het gelegenheidskoor. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Vanaf het begin als parochiaan van de 
O.L.V. parochie in Arnhem lid geweest van de 
Vincentiusvereniging. Daarna in Elst (G) lid van het 
parochiebestuur in oprichting van de Sint -
Werenfriduskerk. Wat betreft Bennekom: zie 
hiervoor het voorgaande punt. Meerdere malen in 
Rome, Lourdes en Fatima geweest. Omdat wij ons als 
Rooms Katholiek zeer betrokken voelen bij ons 
geloof en daarvoor ook zeer regelmatig de diensten 
in onze parochie bezoeken. Ik heb veel bewondering  
voor Anno Sjoerd ofwel Titus Brandsma, mijn 
moeders stadsgenoot uit Bolsward; helaas heb ik zijn 
heiligverklaring in Rome door het ongeval met Renee  
moeten missen. 

Is er iets wat je nog zou willen doen? Op de eerste 
plaats een steun en toeverlaat zijn voor mijn lieve  
vrouw Renee, ik weet nu de betekenis van het woord 
“mantelzorger”. Daarnaast blijf ik doen wat ik heb 
vermeld onder “mijn hobby’s”. 

Mooie MVR-herinnering: Het is moeilijk een 
moment te noemen; wij waarderen de MVR- 
parochie als een fijne gemeenschap die ons steun 
geeft (ook nu met Renee) in moeilijke tijden. 

Stokje gaat door naar: Gilles Ampt. 

Want: hij is een van de steunpilaren van de MVR- 
gemeenschap en ik ben benieuwd of zijn  presentatie 
in dit blad de kwaliteit van zijn voorgaan in de 
parochiediensten evenaart. 

 

  



 

27 
 

 _________________ BOEKBESPREKING  ____________________  

Heilige onrust, een pelgrimage naar het 
hart van religie 
Al eeuwenlang pelgrimeren 
mensen; een bekende tocht 
is die naar Santiago de 
Compostela. De auteur, Frits 
de Lange, doet een poging 
het hedendaagse pelgri-
meren te doorgronden. Op 
die manier probeert hij de 
kern te achterhalen van de 
joods-christelijke traditie. 
Hans Wilmink, een verwoed 
wandelaar (tevens collega in 
pr-groep) kwam met dit boekwerk op de proppen. 
Aan hem legde ik naar aanleiding van dit boek enkele 
vragen voor, natuurlijk tijdens een gezamenlijke 
wandeling. 
Over de auteur 
Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de Protestant-
se Theologische Universiteit, vestiging Groningen. 
Tevens is hij buitengewoon hoogleraar 
Systematische Theologie aan de Universiteit van 
Stellenbosch, Zuid-Afrika. Daarnaast doceert hij 
onder andere aan de Filosofische Academie op Kreta. 
De pelgrim 2.0 
Op de achterflap valt reeds te lezen dat voor de 
hedendaagse pelgrim niet langer Santiago de 
Compostella of het hiernamaals de bestemming is, 
maar de spirituele en fysieke ervaring van de reis 
zelf. De pelgrim 2.0 ervaart volgens De Lange het 
leven in zijn naakte essentie, door te erkennen ‘dat 
er iets is dat ervoor zorgt dat we de ene voet voor de 
andere blijven zetten.’ 
Hans ervoer tijdens zijn pelgrimstocht naar Rome dat 
hij dichter bij de aarde kwam. Hij kwam meer in 
verbinding met de omgeving. Ook merkte hij dat hij 
dichter bij de mensen die langs de route woonden 
kwam. “Je gaat gemakkelijk gesprekken aan en je 
voelt verbinding.” Wellicht is dat de spirituele 
ervaring. 
Reis zonder doel 
Pelgrimage, zo is op pagina 22 te lezen, is de ultieme 
vorm van slow traveling. Verderop wordt opgemerkt 
dat het hedendaags pelgrimeren zich veel minder 
dan in het verleden druk maakt om het bereiken van 
de eindbestemming. De reis zelf wordt tot doel 
verheven. De reis zelf doet iets met de pelgrim. 

In Hans’ beleving (en velen zijn dat met hem eens) is 
de mens gemaakt om te wandelen. Al het andere 
reizen gaat te snel. Als je in de auto zit en kijkt naar 
de omgeving is dat hetzelfde als dat je bij de Tour 
dwe France kijkt naar het landschap. Wellicht is dat 
laatste mooier. Reizen kun je het beste wandelend 
doen. Je komt daardoor ook eerder in het nu. Raynor 
Winn, die beroemd werd met een boek over de 
wandeltocht die haar leven veranderde, zegt het 
treffend: ‘Als je jezelf echt de tijd geeft om een lange 
afstandswandeling te maken, zul je zoveel 
veranderingen in jezelf voelen. Niet alleen fysiek. Het 
duurt een paar weken voordat het lopen een ritme 
wordt en niet moeilijk meer is. Maar wanneer alle 
dagelijkse ruis en zorgen wegvallen, en dat gebeurt 
als je ver genoeg loopt, dan merk je dat je in het 
moment gaat leven. Er is niets zo bevrijdend als leven 
in het nu. Als je eenmaal op dat punt bent, valt al het 
andere weg. Alles valt dan samen: jij als wandelaar 
met het landschap en de natuur. Het is een intens 
diep gevoel van verbinding, een rauwe verbinding 
met deze aarde en het enorme ecosysteem.’ 
Impertinent 
De vraag naar het waarom van een pelgrimage wordt 
als een impertinente vraag beschouwd. Een pelgrim 
vraagt niet naar het waarom der dingen. Gevestigde 
religie doet, aldus de auteur, juist vaak niet anders: 
Waarom ben ik er? Waarom overkomt mij dit? 
Waarom treft het kwaad goede mensen? Deze 
waaromvragen zijn, aldus de auteur, een 
hoofdpijndossier in de dogmatiek. 
Het echt loskomen van denken is Hans niet gelukt. 
Hij bleef nog teveel in zijn hoofd. Omdat zij samen 
liepen en iedere dag toch dachten aan een slaapplek 
voor de volgende nacht. Ik kan me goed voorstellen 
dat als je volledig in verbinding bent met je 
omgeving, en in het nu bent (een monnik zal zeggen 
in contact met God) dat dan alle ‘waarom’-vragen 
wegvallen. Het gaat dan simpel om ‘je bent er en 
mag er zijn, punt’. 
Je loopt niet alleen 
Tijdens een pelgrimage loop je nooit alleen; altijd 
ben je samen met jezelf. Op die manier kom je jezelf 
goed tegen. “Onderweg stuit je niet alleen op de 
grenzen van jouw uithoudingsvermogen, maar word 
je ook hardhandig geconfronteerd met de vraag wie 
je eigenlijk bent.” 
Tijdens zijn tocht kwam Hans erachter dat de mens 
een dier is dat zichzelf enorm overschat. Sommige 
mensen denken zich de wereld of zelfs een deel van 
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het heelal zich te kunnen toe-eigenen, wat een 
hoogmoed! Met wandelen kom je erachter dat je 
een stoffelijk wezen bent niet veel meer dan de koe 
die daar verderop in de wei loopt. 
Lekker wandelen of meer? 
Spannend is de zoektocht van de auteur naar de 
meerwaarde van het hedendaags pelgrimeren. Gaat 
het puur en alleen om de fysieke uitdaging die 
mensen op willen pakken of gebeurt er meer? Hij 
doet hier verrassende uitspraken over. Een ervan 
noemde ik reeds: “de reis is de bestemming”. De 
pelgrim 2.0 is niet op weg naar iets, maar laat zich 
onderweg iets overkomen. 
Vervolgens stelt de auteur: “Deze aardsheid heeft 
het jodendom altijd meer begrepen dan het 
christendom. De Hebreeuwse Bijbel spreekt niet 
over de mens als een geïsoleerde ziel met het hoofd 
in de hemel, maar over iemand van vlees en bloed. 
De essentie van geloof ligt niet in de abstracte 
symbolenwereld van geloofsvoorstellingen, maar in 
de dagelijks praktijken en een concrete ethiek.” 
Ik moet hier meteen denken een oproep die Hans 
Lucassen ooit deed tijdens een preek: “Christen zijn 
houdt niet op bij het deelnemen aan een viering. Het 
deelnemen is juist bedoeld als voeding om daarna in 
de wereld buiten de kerk aan de slag te gaan”. 

Het leven 
Op pagina 137 geeft de auteur een weergave van het 
leven in zijn naakte essentie: erkennen dat je 
eigenlijk niets om het lijf hebt en dat er iets is dat 
ervoor zorgt dat we de ene voet voor de andere 
willen blijven zetten. Dat er zoiets is, is voor mij 
overduidelijk. Ik moet denken aan het boek ‘De 
wereldziel’ (waarover ik eerder schreef). Volgens de 
auteur van dat boek is er naast het lichaam en de 
geest nog iets in de mens aanwezig. In de biografie 
van – de inmiddels heilig verklaarde – Titus 
Brandsma wordt gemeld dat Titus uitgaat van een 
Goddelijke vonk in elk mens (ook daarover schreef ik 
reeds eerder). 
In de beleving van Hans raakt bovenstaande aan de 
zin van het leven. Mensen die gelukkig leven hebben 
vaak geen andere behoefte dan simpelweg de ene 
voet voor de andere te willen zetten. Gewoon – dag 
in dag uit de dingen doen die je moet doen en dat in 
verbinding met mensen om je heen. 

Titel: Heilige onrust, een pelgrimage 
naar het hart van religie 

Auteur: Frits de Lange 
Uitgever: ten Have 
ISBN: 978 90 259 0554 5 
Aantal pagina’s: 172 
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 ________________________ FORUM ________________________  

Zich bezinnen is een zegen 
Op bezinningsweekend of bezinningsdagen: die 
activiteit bestaat al vanouds binnen de kerkelijke 
wereld. Een 'retraite' heette het vroeger. Sinds mijn 
studiejaren – in de jaren tachtig – en zeker ook 
daarna heb ik regelmatig meegedaan aan 
bezinningsweekenden, ik ben ze ook zelf gaan 
organiseren. 

Een goed bezinningsweekend is een zegen: het biedt 
rust, stilte, vaak een mooie, ontspannende 
omgeving, er zijn belangwekkende thema's om over 
na te denken en te praten, er is gelegenheid tot 
ontmoeting en goede gesprekken. Je krijgt de kans 
om jezelf op een andere manier te zien: minder 
gehaast en doelgericht, ruimer, mooier. 

In Argentinië zijn de beste bezinningsweekenden die 
ik meemaak die van het Centro Bíblico; we 
organiseren ze dus zelf. Voordat u nu denkt dat ik 
mezelf een pluim op de hoed steek zeg ik er direct 
bij: wij organiseren ze, maar regelmatig worden ze 
door anderen inhoudelijk ingevuld. Zo hadden we 
kort geleden een weekend rond het bijbelboek 
Hooglied dat bedacht was en geleid werd door de 
Chileens-Nederlandse theologe en bijbelkundige 
Anneke ('Anna') Kok. We waren bijeen met twintig 
personen: achttien vrouwen en twee mannen, 
sommige afkomstig uit arme stadswijken, andere 
meer met een middenklasse-achtergrond. 

Ik weet niet of u het boek Hooglied ooit gelezen hebt. 
Omdat het oud is, zoals natuurlijk de hele Bijbel, is 
het niet onmiddellijk toegankelijk voor wie het 
onbekommerd opslaat. Maar het gaat over de liefde, 
en wel de aardse, erotische liefde tussen een vrouw 
en een man. Het is op zichzelf een wonder dat het in 
de Bijbel terechtgekomen is, maar het staat er. Dat 
feit heeft aan de beroemde joodse rabbi Akiba de 
uitspraak ontlokt: “Alle boeken in de Bijbel zijn heilig, 
maar het Hooglied is het allerheiligste.” Die prachtig 
beschreven, zeer gelijkwaardige liefde tussen een 
man en een vrouw is volgens Akiba en vele anderen 
als een open venster dat laat zien hoe God ons 
bedoelt, hoe wij elkaar recht kunnen doen, mooi 
kunnen maken. De naam 'God' valt overigens niet in 
het boek. God is impliciet aanwezig, zoals dat in onze 
levens meestal het geval is. En die onzichtbare God 
laat de twee geliefden proeven, voelen, zien, horen, 
ruiken. De zintuigen worden in de gedichten (het 
boek bestaat in z'n geheel uit gedichten) op alle 
mogelijke manieren aangesproken. 

Anneke Kok maakte voor ons Hooglied toegankelijk 
door ook bij ons de zintuigen te stimuleren. De 
eerste integrale lezing was als een theater: zes van 
ons lazen buiten in het park de tekst voor, stijlvol 
gekleed als de personages uit het boek. In de 
volgende sessie konden we langs enkele lange tafels 
rondlopen waarop muziekinstrumenten lagen die we 
konden oppakken en laten klinken, waar schoteltjes 
met specerijen lagen, gladde en ruwe stoffen, harde 
en zachte materialen, mooi gekleurde voorwerpen, 
fruit en andere dingen om te proeven. En dat alles 
opnieuw in het prachtige park, waar de wind door de 
takken ruiste, de vogeltjes floten, het gras zacht 
aanvoelde onder de blote voeten, het zonlicht 
speelde met de bladeren. 

Er onstond ruimte, in onszelf en tussen ons, om te 
spreken over onderwerpen waar je niet snel over 
praat met anderen, zoals de beleving van je eigen 
lichaam, over je fantasieën over de liefde, over de 
belemmeringen die je zelf voelt en die in de 
samenleving toen speelden en nu spelen, over de 
knopen die we zouden willen ontwarren. We 
speelden toneel, spraken in kleine groepen en grote, 
en het mooiste was de afsluiting, toen we allemaal 
een gedicht schreven over onszelf, met liefdevolle 
blik bezien, zoals de geliefden in Hooglied elkaar en 
zichzelf beschrijven. Zo zagen we onszelf en elkaar in 
onze zelfgeschreven woorden en regels oprijzen: een 
openbaring in meerdere opzichten, bezinning op 
haar best. 
Marc van der Post 
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Ökumenisches Friedensgebet 2022 
Sr. Mary Grace Sawe 

Gütiger Gott, wir sehnen uns danach, 
miteinander in Frieden zu leben. 

Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit 
überhandnehmen, 
wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht, 
wenn Versöhnung nicht möglich erscheint, 
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. 

Wenn Unterschiede in Sprache, 
Kultur oder Glauben uns vergessen lassen, 
dass wir deine Geschöpfe sind und 
dass du uns die Schöpfung als gemeinsame 
Heimat anvertraut hast, 
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. 

Wenn Menschen gegen Menschen 
ausgespielt werden, 
wenn Macht ausgenutzt wird, 
um andere auszubeuten, 
wenn Tatsachen verdreht werden, 
um andere zu täuschen, bist du es, 
der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. 

Lehre uns, gerecht und fürsorglich 
miteinander umzugehen und der 
Korruption zu widerstehen. 

Schenke uns mutige Frauen und Männer, 
die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt 
an Leib und Seele hinterlassen. 

Lass uns die richtigen Worte, Gesten und 
Mittel finden, um den Frieden zu fördern. 

In welcher Sprache wir dich auch als 
„Fürst des Friedens“ bekennen, 
lass unsere Stimmen laut vernehmbar sein 
gegen Gewalt und gegen Unrecht. 

Amen. 

 

Oecumenisch Vredesgebed 2022 
Zr. Mary Grace Sawe 

Goede God, wij verlangen ernaar 
in vrede met elkaar te leven. 

Als egoïsme en onrecht 
de overhand nemen, 
als er geweld tussen mensen uitbreekt, 
als verzoening niet mogelijk lijkt, 
bent U het, die ons hoop en vrede schenkt. 

Als verschillen in taal, cultuur of geloof 
ons laten vergeten  
dat wij door u geschapen zijn  
en dat u ons de schepping als gezamenlijk 
huis hebt toevertrouwd, 
bent U het, die ons hoop en vrede schenkt. 

Als mensen tegen elkaar  
worden uitgespeeld, 
als macht wordt gebruikt 
om anderen uit te buiten,  
als feiten verdraaid worden  
om anderen te misleiden,  
bent U het die ons hoop en vrede schenkt. 

Leer ons om rechtvaardig en zorgzaam 
met elkaar om te gaan  
en om corruptie te weerstaan. 

Schenk ons moedige vrouwen en mannen, 
die de wonden helen die haat en geweld  
in lijf en ziel achterlaten. 

Laat ons de juiste woorden, gebaren en 
middelen vinden, om de vrede te bevorderen.  

In welke taal we U ook “Vredevorst” noemen, 
laat onze stemmen luid te horen zijn  
tegen geweld en tegen onrecht. 

Amen. 
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 ____________________ VERENIGING MVR _________________  

Nieuws van de Vereniging MVR 
Eerder hebben we u verteld over een legaat van een 
overleden parochiaan en dat u hier later meer van 
zou horen. Nu kunnen we u vertellen dat er een zeer 
groot bedrag is binnengekomen op een 
bankrekening van de Vereniging MVR voor het 
“Ruud van der Linden Vormings- en 
toerustingsfonds”. 

Het bestuur van de Vereniging MVR heeft 
gestudeerd op clausules van dit legaat en heeft 
gesprekken met de notaris gevoerd. Ook zijn er 
uitgangspunten opgeschreven voor het beleid rond 
zinvolle besteding van geld uit het fonds, in de geest 
van het doel van de erflater. Omdat vorming en 
toerusting de hele lokale geloofsgemeenschap 
betreft, zien we het niet als een zaak van uitsluitend 
de Vereniging. In overleg met de locatieraad is er 
daarom een commissie van drie gevormd met Ceciel 
Bruin-Mosch namens de Vereniging, Gilles Ampt 
namens de pastoraatsgroep en Peter Wijngaard 
namens de locatieraad. Deze 3 moeten samen het 
beleid verder uitwerken en concrete stappen zetten 
richting een cursusaanbod wat brede vorming voor 
iedereen behelst, als ook meer specifieke toerusting 
voor vrijwilligerskader in de geloofsgemeenschap.  

Overigens, ook parochianen uit andere locaties 
zullen van harte welkom zijn om straks gebruik te 
maken van zo’n cursusaanbod. In parochiebreed 
overleg van pastoraatsgroepen is al wel vaker 
aangekaart, dat we meer zouden moeten doen aan 
vorming en toerusting. Dit leeft ook in andere 
locaties. Er is nauwelijks meer aanbod van brede 
vorming, zoals vroeger. Het enorme legaat van Ruud 
van der Linden zien wij als een opdracht, een 
verantwoordelijkheid, om hier nu concreet actie 
voor te ondernemen. Kosten van breed 
toegankelijke cursussen zijn steeds door de parochie 
gedragen; we nemen aan dat dat zo zal blijven. Het 
fonds van de Vereniging kan aanvullen, waar 

cursussen wel gewenst zijn door onze lokale 
geloofsgemeenschap, maar niet betaald kunnen 
worden uit het parochiebudget. 

Ruud stelde een specifieke clausule bij het legaat: 
Van mensen die kosten vergoed krijgen vanuit het 
fonds wordt verwacht dat ze lid zijn van de 
Vereniging. Wat betekent dat? Het lidmaatschap van 
de vereniging is immers gratis? Dat is waar, maar met 
het lidmaatschap onderschrijf je wel de doelstelling 
van de Vereniging: werken aan een toekomst voor de 
Bennekomse geloofsgemeenschap binnen de RK 
kerk. In deze bepaling bij het legaat herkennen we 
het belang wat Ruud hechtte aan nastreven van 
meer zelfredzaamheid, wat beslist vereist zal zijn 
voor een levendige lokale kerk in de toekomst. 

Naar aanleiding van het legaat wordt nu een 
Huishoudelijk Reglement opgesteld voor de 
Vereniging, waarin onder andere regels staan over 
besteding van geld uit het fonds. Dit huishoudelijk 
reglement moet nog worden goedgekeurd door onze 
leden op de eerstvolgende Algemene Leden-
vergadering op dinsdagavond 14 februari 2023. 
Leden ontvangen nog een uitnodiging met agenda 
per email, met het concept voor het Huishoudelijk 
Reglement, en mogen hierover stemmen. Niet-leden 
zijn ook welkom op deze vergadering. Zet het vast in 
uw agenda! U kunt zich overigens opgeven als lid van 
de Vereniging bij de secretaris: secr.verenigingmvr@ 
gmail.com. 

Laurens Beerepoot, secretaris Vereniging MVR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:secr.verenigingmvr@gmail.com
mailto:secr.verenigingmvr@gmail.com
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 _______________________ REDACTIE _______________________  

Rooster NieuwSBlad Bennekom voor 2023 (onder voorbehoud*) 

Thema bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 
zondag 

redactie- 
vergadering 

dinsdag 

verspreiden 
woensdag 

Kerstmis za 10 dec t/m vr 17 feb 27 nov  7-dec 

Veertigdagentijd za 18 feb t/m vr 24 mrt 5 feb  15 febi 

Pasen za 25 mrt t/m vr 12 mei 12 mrt  22 mrt 

Pinksteren za 13 mei t/m vr 7 jul 30 apr  10 mei 

Zomer za 8 jul t/m vr 18 aug 25 jun  5 jul 

Seizoenstart za 19 aug t/m vr 27 okt 6 aug  16 aug 

Herfst en Advent za 28 okt t/m vr 8 dec 15 okt  25 okt 

Kerstmis za 9 dec t/m vr ? 26 nov  6 dec 

Voor TitusBreed gelden de volgende data voor 2023 (onder voorbehoud*) 

Thema bestreken periode 

Inleveren bij 
lokale 

redactie 
woensdag 

Inleveren bij 
redactieTB@ 

pztb.nl 
maandag 10 

uur 

TitusBreed 
ophalen 

vanaf 09.00 
uur 

woensdag 

Kerstmis za 10 dec t/m vr 17 feb 16-nov 21-nov 7-dec 

Veertigdagentijd za 18 feb t/m vr 24 mrt 25 jan 30 jan 15 feb 

Pasen za 25 mrt t/m vr 12 mei 1 mrt 6 mrt 22 mrt 

Pinksteren za 13 mei t/m vr 7 jul 19 apr 24 apr 10 mei 

Zomer za 8 jul t/m vr 18 aug 14 jun 19 jun 5 jul 

Seizoenstart za 19 aug t/m vr 27 okt 26 jul 31 jul 16 aug 

Herfst en Advent za 28 okt t/m vr 8 dec 4 okt 9 okt 25 okt 

Kerstmis za 9 dec t/m vr ? 15 nov 20 nov 6 dec 

*) Het verschijningsrooster staat nog niet vast; het is o.a. afhankelijk van een bestuursbesluit over het 

aantal uitgaven van TitusBreed in 2023 Wegens de sterk stijgende papierprijs en andere kosten is 

het noodzakelijk om kritisch te kijken naar de omvang (het aantal pagina’s) en het aantal uitgaven 

van TitusBreed, in het licht van alle communicatiemogelijkheden binnen onze parochie. Als 

gevolg daarvan zijn later aanpassingen van dit rooster mogelijk. Daarover volgt dan bericht. 

 
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Veertigdagentijd) tot zondag 5 februari; voor TitusBreed 

tot woensdag 25 januari: 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 
  

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto: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 

 

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

