
1 
 

 

 

 

 

Verslag informatieavond Maria Virgo Regina-kerk, Bennekom, d.d. 24 september 2019 

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Start: 20.00 uur 

Er zijn ongeveer 50 aanwezigen. 

Marianne Thie houdt een korte toelichting over het verloop van de avond. De brief over de Titus 

Brandsmaparochie die in de brievenbus is gevallen, heeft ervoor gezorgd dat iedereen hier nu samen 

is. Fijn dat iedereen er is, ondanks de regen. In de presentatie wordt de stand van zaken belicht zoals 

die op dit moment is, namelijk vermindering van het aantal kerkgebouwen en het aanpassen van de 

organisatie. De pastoor zegt dat de presentatie ook over toekomstvisie gaat, maar eigenlijk gaat het 

om het neerzetten van een soort framework voor een denk- en ontwikkelproces. Het is niet de 

bedoeling dat er een visie gedropt wordt, maar dat er gezamenlijk gebouwd en nagedacht wordt 

over de Titus Brandsmaparochie, uitgaand van de situatie zoals die nu is. Het is nooit af en er is 

voortdurend leiding van de Heilige Geest nodig.  

Uitdaging: Bloeien in tijden van krimp 

Thom Verlinden houdt de presentatie en stelt het bestuur voor. De toekomstvisie zal gepresenteerd 

worden en er komt een vragenronde. De vragen en antwoorden zullen op de website geplaatst 

worden. 

Ongeveer een half jaar geleden was er ook een bijeenkomst in Bennekom en dat ging voornamelijk 

over geld. Na de zomer zou een nieuwe informatieavond georganiseerd worden, vandaar dat de 

gemeenschap nu weer bij elkaar gekomen is. Het moet niet alleen over stenen en geld gaan, maar 

ook hoe het verder zal gaan, vandaar dat pastoor Ten Have het straks overneemt. Er zal een korte 

presentatie getoond worden, waarin teruggekeken wordt hoe het een half jaar geleden ongeveer 

was.  

De pastoor zegt dat de paus voortdurend laat merken dat je moet werken aan groei en bloei, ook al 

valt alles tegen. Tijden van crisis heeft altijd als voordeel dat het dan tijd wordt voor bezinning en dat 

men zich weer realiseert waar het allemaal om begonnen is. Wat is de basis, waar gaat het 

uiteindelijk om. Als je afstand moet doen van dingen, van situaties en dat je verliezen moet lijden en 

dat is: Christus naar de mensen brengen en de mensen naar Christus. 
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Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Katholieken vinden vaak dat het zo’n gezellige 

gemeenschap is. Als er een vrijwilligersavond georganiseerd word, dan komt het voor dat misschien 

één keer het woordje Jezus valt. Katholieken zijn er goed in om dat te omzeilen. Dat kan als voordeel 

hebben dat het laagdrempelig werkt, maar het kan ook een soort verlegenheid zijn, dat men 

vergeten is waar het om draait en waar het om begonnen is.  

In de presentatie is te zien dat de inkomsten teruglopen en dat een van die aspecten is, dat het 

aantal kerkgebouwen verminderd wordt. Voor het pastoraal team heeft het ook onmiddellijk 

consequenties. Aan de cijfers is ook te zien dat het niet mogelijk is om een vervanger aan te stellen 

voor Hans Lucassen, die met pensioen gaat. Het pastoraal team wordt dus gereduceerd van drie 

personen naar twee.  

Het uitgangspunt was altijd dat dit het lokale centrum zou moeten zijn, daarom zou de kerk 

behouden moeten worden als ontmoetingsplek voor met name Rhenen en Oosterbeek, omdat zij 

deel uitmaken van een diocesane parochie, die over een bepaald territorium gaat is en dat dit 

gedaan wordt met een bepaalde territoriale spreiding. Het gebouwenplan had daar zoveel mogelijk 

recht aan moeten doen, maar dat wordt lastig nu de gebouwen moeten sluiten. 

Een parochie moet zo dicht mogelijk bij de mensen zijn en daar hoort een gebouw ook bij. De 

bedoeling is, om met de lokale gemeenschap in gesprek te gaan om te bekijken waar zij behoefte aan 

hebben en hoe de gemeenschap zoveel mogelijk zichzelf kan blijven; een soort spirituele berusting. 

Er moet gekeken worden hoe je toch missionair aanwezig kunt zijn. Het zal er naartoe gaan dat kleine  

gemeenschappen de boodschappen van Christus uit zullen dragen. Dat hoef je niet alleen te doen, 

dat wordt gezamenlijk gedaan en de bedoeling van de Titus Brandsma is ook om elkaar daarin te 

ondersteunen.  

Het volgende aspect gaat over drie punten: 

- Pastoraal beleid bij gemeenschappen waar de kerk sluit; 

- Pastoraal beleid rondom kerken die open blijven;  

- Revitalisatie van de parochie. 

Pastoraal beleid bij gemeenschappen waar de kerk sluit 

Bij de gemeenschappen waar de kerk sluit wordt nadrukkelijk met die gemeenschap in gesprek 

gegaan. Wat zijn de wensen en de vragen van de lokale geloofsgemeenschap. Die kan namelijk heel 

verschillend zijn. Toen de kerk van Heelsum werd gesloten, is het merendeel van de mensen naar 

Renkum overgegaan en van Lunteren naar Ede. In de gemeenschap van Doorwerth komen de 

mensen een keer in de drie weken bij elkaar met een gebedsdienst die ze zelf leiden. In Lunteren is er 

eens in de zoveel tijd een gebedsdienst in het kerkje van de Vrijzinnig Hervormden. Deze mensen 

proberen iets van hun eigen presentie te realiseren. 

 

Welke vormen van lokale gemeenschappen zijn mogelijk en hoe wordt een toekomstbestendige 

opbouw van de Titus Brandsma gerealiseerd. Hoe kan, in samenhang met de hele parochie, op 

bepaalde punten ook weer nieuw leven ingeblazen worden, zorgen dat er toekomst is en 

doorstroming en dat de missie niet vergeten wordt.  
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In dat overgangsproces komt een speciaal pastoraal ondersteuner vanuit het team voor de drie 

gemeenschappen waar het voornemen is om de kerk te sluiten. Voor Rhenen is dat Hans Lucassen, 

Guido Dieteren voor Oosterbeek en Henri ten Have voor Renkum. Op de achtergrond zijn de andere 

twee wel betrokken, dus als iemand niet aanwezig kan zijn, dan kan een ander inspringen.  

 

Pastoraal beleid rondom kerken die open blijven 

Enige tijd geleden hebben meerdere parochianen kennis gemaakt met het boek van James Mallon: 

“Als God renoveert.” Niet alles is toepasbaar op deze parochie,  maar er staan wel heel veel 

waardevolle ideeën in. De pastoor geeft aan dat dit het meest concrete en inspirerende boek wat hij 

ooit gelezen heeft en hij wil daarmee aan de gang gaan, daarom komen er werkgroepen en 

denktanks. Ook zullen er activiteiten georganiseerd worden, zoals gezamenlijk het boek lezen om te 

kijken hoe de parochie gerevitaliseerd kan worden. Een van de aspecten die heel belangrijk is, is 

gastvrijheid naar alle parochianen en iedereen welkom heten. Dit is minder vanzelfsprekend dan 

gedacht wordt. Soms wordt gedacht dat men gastvrijer is, dan men in werkelijkheid is. Het is normaal 

en menselijk om naar de mensen toe te lopen die je kent, maar het verwelkomen van nieuwe 

mensen is ontzettend belangrijk. Een jonge moeder kwam al vijf jaar naar de kerk zonder dat iemand 

vroeg wie zij is. Het vereist echt een andere rompstand. De pastoor geeft aan dat de parochianen 

individueel nieuwe mensen zouden moeten aanspreken en dat dit veel structureler aangepakt zou 

moeten worden. Dat is tegennatuurlijk maar wel iets evangelisch, om nieuwe mensen erbij te halen. 

 

Indien er interesse is in het boek, dan kan het via onderstaand e-mailadres aangevraagd worden: 

titusvernieuwt@gmail.com. 

Het geeft een meer spirituele gedachtenomslag maar ook kleine praktische dingen. Het gaat er niet 

om dat het kerkgebouw zo lang mogelijk overeind blijft, maar dat alle parochianen  een beetje 

apostelen worden. Natuurlijk, de apostelen verschilden ook onder elkaar, maar veel talenten liggen 

nog onder het maaiveld. Die openheid naar alle parochianen wordt extra belangrijk als kerken in de 

omgeving gaan sluiten. Er moet gezamenlijk over nagedacht worden over hoe mensen van andere 

locaties zich welkom voelen. 

In Lunteren is er eens in de zoveel tijd een gebedsdienst in het kerkje van de Vrijzinnig Hervormden. 

Deze mensen proberen iets van hun eigen presentie te realiseren. Wat heel belangrijk is, is dat vanuit 

het eigen pastoraal uitgangspunt er geen pastoraal beleidsplan is. Het moet iets zijn dat het duidelijk 

is dat de vrijwilligers een pastoraatsgroepen daar een hele belangrijke rol in vervullen. Dat kan alleen 

maar als zij ook betrokken zijn bij het ontwerpen van het plan en dat zij kijken naar de haalbaarheid 

en de doelstelling om een uitnodigende gastvrije kerk zijn met aandacht voor vrijwilligers en 

dienstwerk doen waar je goed in bent. Dit klinkt logisch, maar vaak zitten vrijwilligers op klussen 

waar ze niet goed in zijn en wat ze niet leuk vinden.  Dat mensen op een positie zitten die ze eigenlijk 

al zat zijn, maar dat niet willen laten vallen omdat er dan niemand is die het doet. 

Een betekenisvolle gemeenschap zijn 

Er staan drie dingen op een rij: 

- erbij horen; 

- geloven; 

- gedragen. 
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Die volgorde is heel belangrijk, want James Mallon zei: “Vroeger was die volgorde omgekeerd.” 

Omdat je gelooft, ga je naar de katholieke kerk en daar hoor je hoe je je moet gedragen. Dus het 

uitgangspunt is het geloof. Veel meer mensen zijn tegenwoordig zoekend en zij vinden het belangrijk 

om ergens bij te horen. Daarom is het zo belangrijk om mensen het gevoel te geven dat zij welkom 

zijn. Het samengaan van gemeenschappen is dan ook een enorme lakmoesproef. 

Goed verzorgde liturgie 

Dit is ook een niet onbelangrijk punt. Jongeren hebben een andere smaak dan ouderen, boekjes 

moeten toegankelijk zijn  en nieuwe mensen zeggen wel eens dat ze zich soms buitengesloten voelen 

doordat er te snel gebeden wordt en zij de tekst niet kunnen verstaan en als je iedereen om je heen 

hoort murmelen, dan moet gekeken worden hoe daar beter vorm aan gegeven kan worden.  

 

De Heilige Geest ervaren  

James Mallon heeft het ook over “de Heilige Geest ervaren.” Dat is ook meteen de lastigste. De 

geloofsbeleving zou meer ter sprake gebracht moeten worden. Leren communiceren over het geloof, 

want dat is voor katholieken niet vanzelfsprekend. Hoe kun je dingen over het geloof zo delen dat je 

anderen daarmee inspireert en dat je kunt vertellen wat voor troost je in het geloof vindt. Dit is de 

richting waarin gedacht kan worden. Misschien zou er ook meer gestreefd moeten worden naar het 

vormen van kleine gemeenschappen, want dat is heel belangrijk. Praten waar je dankbaar voor bent 

in je geloof. Waar je troost uit put. Het is ontzettend belangrijk dat mensen uit kunnen leggen wat 

hun nou boeit aan het geloof.  

 

Revitalisatie van de parochie 

Er zal een afbouw van de zondagsvieringen plaatsvinden in relatie tot de bestemming van het 

kerkgebouw. 

 

Er zullen geen grote investeringen in onderhoud of reparatie meer gedaan worden en er wordt 

ergens naartoe gewerkt in plaats van het rekken c.q. uitstellen van het onvermijdelijke. Nu is er nog 

voldoende vrijwilligersenergie om voortzetting van de parochie mogelijk te maken en om het 

financieel tekort houdbaar te houden. 

 

Er zullen inspanningen verricht moeten worden om draagvlak te krijgen en zorg te dragen voor de 

harmonieuze opbouw van één parochie die op meerdere plaatsen actief is, niet alleen op de locaties 

met een kerkgebouw. 

 

“Laten wij met elkaar de goede dingen blijven doen en elkaar moed inspreken” 

 

Brief aan de Hebreeën, 10:23 en 24 

 

Zaaltje 

Ongeveer een half jaar geleden werden er vragen gesteld over een zaaltje. Op dat moment kon daar 

nog geen beslissing over genomen worden, maar de mensen uit de gemeenschap en het bestuur 

hebben niet stilgezeten. Het is financieel mogelijk gemaakt door een parochiaan en er wordt geld bij 

gedragen vanuit de onderhoudspot. Het bestuur wil ervoor gaan om die zaal te realiseren. De heer 

Gerard Bolscher zal meer vertellen over de ideeën die er zijn. 
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Ongeveer tien maanden geleden zijn de wensen op papier gezet en kenbaar gemaakt. Daar is het 

team mee aan de slag gegaan en om de kosten te drukken moest het muurtje een beetje opschuiven. 

De architect had tekeningen gemaakt en als het in dezelfde stijl gebouwd moet worden, dan moet 

eerst  toestemming aan de gemeente gevraagd worden om uit te mogen breiden. De gemeente gaf 

aan dat het gebouw een monument is en dan wordt het een probleem om te hakken.  Ook het 

verder bouwen in dezelfde trend kan niet. Wat nieuw gebouwd wordt, is geen monument en mag er 

dus ook niet op lijken. Het wordt modern en het wordt nieuwbouw. Er is een globale kostenbegroting 

gemaakt en daar is groen licht op gekomen. Wat het bestuur betreft kan er gebouwd worden en ook 

wat de gemeente betreft. Nu moet er nog een detailtekening gemaakt worden en er moet officieel 

nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden.  

Vragen 

Een aanwezige vraagt of het kaartje met die vier kerken nog even tevoorschijn kan komen. De 

spreker heeft een compliment en een vraag. Geweldig om te zien dat na al die jaren het 

parochiebestuur erkent dat de meest verlichte plek Bennekom is. Wat hij mist in deze kaart is, dat er 

kerken zijn ingetekend met mensen, er zou veel meer over mensen gepraat moeten worden in plaats 

van kerken. 

 

Een aanwezige zegt dat hij het niet wil hebben over stenen en gebouwen. De spreker vraagt aan de 

pastoor hoe ervoor gezorgd kan worden dat meer mensen geraakt worden tijdens vieringen. Moet 

alles volgens een vast stramien? Of zit er nog een vrijheid in om het zo in te vullen waarbij mensen 

geraakt worden. De pastoor antwoordt dat die Heilige Geest niet zozeer gebonden is aan een 

bepaald stramien en dat het niet direct gaat om een bepaalde vorm van vieringen. Het gaat meer 

over een bepaalde gerichtheid en aandacht voor de geloofsbeweging. Het heeft veel te maken heeft 

met gezelligheid maar niet met evangelische bevlogenheid.  

 

Een aanwezige geeft aan dat hij met belangstelling geluisterd heeft, maar dat hij weinig gehoord 

heeft over het streven naar samenwerking met andere kerken. Als het met Renkum en Oosterbeek 

financieel moeilijk is, dan zou hechte samenwerking moeten worden gezocht en nagestreefd moeten 

worden. Op een van de dia’s is het sluiten van kerken te zien, maar hoe houd je de andere 

gemeenschappen in stand en hoe betrek je de jongelingen erbij? De pastoor antwoordt dat het 

laatste ook niet uit de presentatie is gebleken. De gemeenschap moet er ook voor voelen, maar er 

zijn mooie ideeën. Er komt een open dag van de Alpha-cursus. Met de Protestantse Kring probeert de 

organisatie in samenwerking die Alpha-cursus op te zetten.  

 

Soms zijn er mensen die bijvoorbeeld niet naar Oosterbeek konden komen en zij gingen naar de PKN. 

Er wordt niet actief aangemoedigd dat ze niet naar een katholieke kerk gaan, maar aan de andere 

kant is het zo dat als ze echt niet kunnen, het een oplossing is. Misschien moet uitgezocht worden of 

het mogelijk is om in samenwerking een zaaltje te huren in de protestante kerk.  

 

Een aanwezige wil graag terugkomen op de vraag van Hans en de vieringen hier in Bennekom. De 

ervaring is, dat het voorbereiden van de vieringen heel erg zorgvuldig gaat en dat zij het belangrijk 

vindt om te luisteren naar de parochianen. Soms geven de mensen terug hoe ze de vieringen vonden. 

Het zou jammer zijn als er teveel vanzelfsprekende woorden van vijftig jaar terug afgeraffeld worden. 

Goed gekozen woorden die bij mensen binnenkomen is zo belangrijk. De spreekster geeft aan het 
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moeilijk te vinden om onder woorden te brengen. Hoe kun je de Heilige geest ervaren? Door goed te 

luisteren naar de mensen in de parochie, door stilte en goed gekozen woorden. Dan kom je al een 

heel eind. De pastoor antwoordt dat je meestal positieve verhalen hoort, maar soms vinden mensen 

het te ouderwets of te modern. Er is een bepaalde schifting, want mensen trekken naar een 

bepaalde plek waar ze een bepaalde liturgie verwachten. 

 

Een aanwezige zegt dat jongeren heel veel andere activiteiten hebben en dat zij naar die vieringen 

gaan die ze leuk vinden. De pastoor antwoordt dat dit ook zo is. Het is gewoon het proces ongeacht 

wat je er zelf van vindt.  

 

Een aanwezige zegt dat er heel veel dingen zijn die in stand houden wat bekend is, zoals voldoende 

kosters, maar er liggen ook kansen naar buiten. De spreker zegt heel erg bezig te zijn met de tuin 

rond de kerk, want de insectensterfte is een maatschappelijk probleem wat heel erg speelt op dit 

moment. Er worden heel veel andere mensen bij betrokken en er komen dan ook mensen van buiten 

het kerkelijke kringetje. Dat kan een begin zijn van mooie gesprekken. Er moet ergens een link gelegd 

worden, een missie van de kerk en de maatschappelijke problemen. De pastoor antwoordt dat een 

ander voorbeeld kunst is. Via kunstexpositie kun je ook mensen van buitenaf aantrekken, waardoor 

je ook interessante ontmoetingen hebt. Het centrum betekent niet dat je je alleen met bepaalde 

kerntaken moet bezighouden. De huidige paus heeft ook laten zien hoe de kern van het katholieke 

geloof juist heel veel maatschappelijke en sociale thema’s laat liggen. Vroeger waren katholieken 

maatschappelijk veel meer betrokken. 

 

Een aanwezige haakt in op wat er laatst is gezegd. Is het mogelijk om meer open te staan voor anders 

gelovigen? Zij geeft aan zelf Nederlands Hervormd te zijn opgevoed, maar dat zij ook parochiaan is. 

Zij voelt zich buitengesloten, want zij krijgt geen inschrijvingen of post en wordt buiten de 

communicatie gehouden. De heer Verlinden antwoordt dat zij dit apart een keer zullen bespreken. 

Wees waardevol met de contacten en zie ze dan ook voor vol aan. Zij staat ingeschreven, maar niet 

als zijnde katholiek. De spreekster zegt dat zij daarom buiten alle zaken gehouden wordt. De heer 

Verlinden antwoordt dat dit niet goed is en dat zij gaan kijken of daar verandering in gebracht kan 

worden. De pastoor antwoordt dat het ook een beetje het proces is waar je zelf voor kiest. Als je nog 

Nederlands Hervormd bent, dan kies je er ook voor om er nog niet helemaal bij te horen. 

 

Een aanwezige zegt dat het bestuur op bezoek is geweest bij de kerken die gesloten moeten worden  

om plannen te maken in die gemeenschappen en contacten te zoeken op maatschappelijk vlak zoals 

Vilente, maar wat is er nog voor die mensen om een inspiratiebron voor het geloof te vinden? 

Moeten ze dan toch helemaal naar Bennekom of Wageningen? Het is goed dat ze maatschappelijk 

bezig zijn, maar het gaat toch om voeding met het geloof. Waar moeten ze heen? De heer Verlinden 

antwoordt dat gekeken wordt wat er mogelijk is met die kerk en of het nog te handhaven is als kerk. 

Vanwege de binding met het bisdom zijn bepaalde vieringen niet mogelijk. Wellicht dat in een deel 

van het gebouw of dat op een andere wijze nog een viering mogelijk is. Die viering moet ook gedaan 

worden met voorgangers, dus ook al hebben ze een kerkfunctie, er gaan wel dingen veranderen. Het 

is niet zo dat als er geen kerk meer is, er niks meer is.  

 



7 
 

Een aanwezige dacht dat in Amsterdam in de Parochie H. Martelaren van Gorcum ook af en toe nog 

eucharistievieringen zijn. De pastoor zegt dat het zou kunnen en dat er bij een ander bisdom anders 

mee omgegaan wordt.  

 

Een aanwezige zegt dat in de eigen parochie verschillende keren de zeventig en tachtigjarigen aan de 

orde komen. De jeugd zie je nergens in de presentatie terugkomen. In Bennekom probeert men de 

jeugd bij de kerk te betrekken. Er komt een nieuwe groep van twaalf tot zestienjarigen en dan heb je 

de hele jeugd te pakken. Als de kerk gesloten wordt, dan weet je zeker dat de jeugd zich nooit meer 

gaat aansluiten. De spreker geeft aan dat hij het heel erg vindt dat de katholieke kerk de jeugd 

opgeeft. De pastoor antwoordt dat jongeren bij elkaar gebracht worden, dus waar meer jongeren te 

vinden zijn, want anders vinden ze het niet leuk. Als er maar een klein clubje jongeren is of een uit 

een gezin, dan is dat ook niet leuk. 

 

Een aanwezige zegt dat je nu nog jongeren naar Wageningen krijgt, maar de pastoor zegt dat het 

voor de jongeren minder erg is dan voor de ouderen; jongeren reizen makkelijker.  

 

Een aanwezige zegt dat het meer een kwestie is van thuis voelen en niet van reizen. Hier ken je de 

mensen. Vreemden probeert hij op te vangen en dan heb je meteen een vriend voor het leven.  

 

Een aanwezige vraagt of het zo is dat de heer Lucassen niet wordt opgevolgd. De pastoor bevestigt 

dit. De spreker zegt dat de parochies zijn genationaliseerd en nu zijn er pogingen dat uiteindelijk 

alleen Wageningen overblijft. De spreker geeft aan dat het hem desastreus lijkt als er nog minder 

dingen gedaan kunnen worden dan nu. De heer Verlinden antwoordt dat dit één parochie is. Het is 

niet zo dat je lokaal niks meer mag doen. Je ziet op veel plekken dat het lokaal moeilijk is om de zaak 

georganiseerd te krijgen. Het is dus niet zo dat het allemaal één moet worden, geen idee of dat over 

zoveel jaar nog dé plek is, maar je moet wel bekijken hoe je het georganiseerd krijgt. Er is dus moeite 

om de zaak rond te krijgen.  

 

Een aanwezige zegt dat de kerk ooit in een café is begonnen. Toen was dat een locatie waar het dan 

wel mocht. Tot nu toe blijven de grote kerken bestaan en die brengen enorme veel kosten met zich 

mee. In zo’n hele grote kerk voelen mensen zich veel minder thuis dan in een kleine kerk. De heer 

Verlinden antwoordt dat het alleen om kerken gaat die aan de eredienst onttrokken zijn. Het tweede 

wat u zegt is, dat alle grote kerken open blijven. Renkum en Oosterbeek zijn ook niet de grootste. 

Wat meegespeeld heeft om kerken te sluiten is, om ook te kijken wat er gebeurt. Als een 

gemeenschap nog behoorlijk draait, dan wordt niet gezegd dat men maar naar Doorwerth moet 

gaan. Het is wel zo dat nu in de eerste ronde kerken gesloten zijn, maar die lagen op de verkeerde 

plek. Deze kerk is niet zo groot. De reden dat de grote kerken open zijn, is gelegen in de vitaliteit en 

wat er gebeurt.  

 

Een aanwezige zegt dat Hans Lucassen met pensioen gaat en dat niet lang daarna Guido ook zal gaan. 

Er moet veel meer op vrijwilligers ingezet worden, dat is heel belangrijk. Het signaal is de 

betrokkenheid en daar moet op ingezet worden. Dat is bij een grotere kerk toch lastiger.   
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Oproep koster 

De heer Veraa zegt dat zijn stukje geen naam heeft, maar dat het ‘bloeden in tijden van krimp’ had 

kunnen heten.  

 

 “Ik ben John Veraa en samen met vier collega´s zijn wij het kosterteam in Bennekom. Pieter Boers en 

ik doen daarbij ook nog de uitvaarten. Pieter kan niet altijd kosteren  i.v.m. andere verplichtingen. Ik 

voel me altijd verplicht om hoe dan ook aanwezig te zijn. Vrijwilliger zijn is namelijk niet vrijblijvend. 

Als Marian Bolscher mij belt, zij is de coördinator bij het regelen van uitvaarten, maak ik mij al zorgen 

en hoop vurig dat de uitvaart niet op dinsdag of donderdag is, omdat ik dan oppas opa ben. 

Zo ja, dan moeten mijn dochters of verlof nemen of een dure BSO inschakelen. Als alle kerken ten 

oosten van Bennekom / Wageningen gesloten zijn zal er meer en meer een beroep gedaan gaan 

worden op de locatie Wageningen en Bennekom wat betreft uitvaarten. Ik kan me voorstellen als de 

nabestaanden kiezen voor de goedkoopste optie dat dan onze locatie in aanmerking komt. Onze kerk 

is kleiner en goedkoper te verwarmen dan de Verrijzenis kerk. Ook wat betreft bereikbaarheid en 

parkeren is onze locatie in het voordeel. Wageningen is betaald parkeren en vanuit het oosten toch 

moeilijker te bereiken omdat de kerk midden in het centrum ligt. In heel Bennekom is het vrij 

parkeren en onze locatie ligt gelijk aan de aanvoerweg vanuit het oosten. Logisch dat de mensen dan 

voor Bennekom gaan kiezen. Ik vrees dat er dan veel meer uitvaarten vanaf onze locatie plaats zullen 

vinden. Ik heb gekozen om vrijwilliger voor de locatie Bennekom te zijn en niet in de toekomst voor 

half Zalig Titus Brandsma. Omdat besturen vooruit zien is, wil ik het bestuur van ZTB vragen of ze in 

de te sluiten locaties de vraag willen neerleggen of er ook kosters zijn die evt. in de toekomst in 

Bennekom willen assisteren bij uitvaarten van hun parochianen. 

 

Dank u. 

John Veraa 

Koster MVR Bennekom” 

 

De pastoor antwoordt dat het een heel terechte vraag is en dat het hem een beetje begroot dat de 

uitvaarten alleen op dinsdag en donderdag zijn. Het idee is wel dat het één parochie is. Wellicht zijn 

er hier nog mensen die willen helpen.  

 

Afsluiting 

De pastoor sluit de avond af met een gebed om 22.05 uur. 

 


