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Op Eerste Kerstdag 2019 stonden de 
deuren van de kerk ‘s middags letterlijk 
open. Bijna 200 mensen kwamen de 
kerststal bewonderen. 

Ben Piepers organiseerde in het voorjaar 
een cursus over moderne kunst en 
verhalen over Elia. De verhalen van Elia 
vragen om uitdieping en meditatie, ze 
leveren tegelijkertijd uitdagende 
gespreksstof op. 

Op het gebied 
van oecumene 
wordt samen-
gewerkt in de 
Raad van Kerken. 
Op 19 januari 
organiseerde de 
Raad van Kerken 
zoals ieder jaar de 
Eenheidszondag-
viering in de 
Brinkstraatkerk. 

Op zondag 26 januari was de eerste 
bijeenkomst van de ‘Kinderkerk’, 
bedoeld voor kinderen van 3 tot 10 jaar 
en hun ouders of opa’s en oma’s. Samen 
konden ze ontdekken, vieren en eten 
rond het thema “Daniel in de 
Leeuwenkuil”. Er kwamen maar liefst 22 
kinderen! Zodra de Corona-maatregelen 
het toestaan zal er weer een 
bijeenkomst zijn.

On the Road, de jongerengroep voor jongeren 
van 12-15 jaar, kwam dit jaar twee keer bij 

elkaar. Helaas kon men daarna door de 
uitbraak van Corona niet meer bij elkaar 

komen. Wel bleef digitaal contact bestaan.  
Hopelijk kan de groep snel weer van start.

Dinsdag 14 
januari was er 
de jaarlijkse 
bezinnings-
avond, dit 
keer met 
Joantine Berghuis. Zij nam de aanwezigen 
mee in het veelkleurige religieuze 
landschap van Nederland. 
Er is maar één land: de aarde
Er is maar één volk: de mensheid
Er is maar één geloof: de liefde 
Wibaut (1859-1936)

In onze geloofsgemeenschap gebeuren zoveel prachtige dingen, 
dat het onmogelijk is om alles te benoemen. In dit sociaal 
jaarverslag vindt u een bloemlezing.

In de vier weken ná de Eenheidszondag 
werden voor de eerste keer 
Buitengewone Midwinter Ontmoetingen 
georganiseerd. Dagelijks waren er twee 
gastadressen waar men ’s ochtends 
binnen kon lopen voor een kop koffie en 
een praatje.

De taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving 
startte op 26 februari de actie “40 dagen 
duurzaam Bennekom”. Het doel was om 40 
dagen lang een bijdrage te leveren aan het 
(iets) duurzamer maken van Bennekom. 
Door het minder gebruik maken van plastic, 
het bestrijden van zwerfafval en het 
nuttigen van duurzaam voedsel, kan ieder 
een bijdrage leveren. 

In 2019 heeft de 
tuingroep samen 
met Bloemrijk Benne-
kom het initiatief 
genomen om de kerk-
tuin naast en achter 
onze kerk om te 
vormen tot een 
natuur- en bezinnings-
tuin. In 2020 zijn inheemse bloemen 
ingezaaid en ingeplant, is er een 
toegangshek geplaatst en zijn er banken 
gekomen, waarop de bezoeker tot rust 
kan komen.
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De kerk kon open blijven op 
doordeweekse dagen en ook op zon- en 
feestdagen om bijvoorbeeld een kaarsje 
op te steken. Vieringen vanuit 
Wageningen waren online te volgen. Via 
de digitale nieuwsbrief werden wekelijks 
‘Zondagse vitaminen’ verspreid en foto’s 
van het liturgisch centrum tijdens de 
Goede Week en Pinksteren. 
Vanaf juli mochten er weer vieringen in 
onze kerk worden gehouden. Het was 
een hele krachttoer voor heel veel 
vrijwilligers om dit volgens de 
coronaregels mogelijk te maken! Maar 
wat was het goed om weer naar de kerk 
te mogen.

Half maart 
kwam door het Corona-
virus ook het kerkelijk leven 
plotseling tot stilstand. Vieringen, 
uitvoeringen, exposities werden 
afgelast. Er werd vrijwel meteen actie 
ondernomen om mensen een hart onder 
de riem te steken. 

Er was ook aandacht voor de medemens 
buiten onze geloofsgemeenschap. In de 
maand juli werd extra ingezameld voor de 
Voedselbank. Marc van der Post gaf ons 
via het NieuwSblad een inkijkje in het 
leven van mensen in Argentinië; voor zijn 
project is extra gecollecteerd. Voor de 
situatie van vluchtelingenkinderen in 
Griekenland werden op 29 september de 
kerkklokken geluid. In december was de 
kerktoren oranje verlicht om aandacht te 
vragen voor geweld tegen vrouwen en 
meisjes, in het kader van ‘Orange the 
World’.

Eens in de twee jaar besteden de 
Bennekomse kerken, tijdens 
Scheppingszondag, aandacht aan de 
schepping; dit jaar was dat 8 november. De 
viering had als thema: herstel van de 
schepping. Aan het eind van de viering bood 
het koor Arsis de geloofsgemeenschap een 
appelboom aan. Een dag later werd deze 
boom geplant in de bezinningstuin. Hopelijk 
gaan we jaren tegemoet met een rijke oogst 
van biologische appels!

Onze gemeenschap MVR kent 
sinds jaar en dag diverse lokale 

koren, zoals Gemengd koor, Arsis, 
Schola, Lauden, en Dameskoor. 

Helaas heeft het Dameskoor 
besloten om, na vele decennia 

klank en zang, te stoppen nadat 
Nardie Breteler afscheid heeft 

genomen als dirigent. Ook Klaas 
Postma nam afscheid als dirigent 

van de Schola. 

De aandacht 
voor parochianen 
werd in Corona-tijd 
geïntensiveerd. Het 
Corona-crisisteam belde regelmatig 
alle ouderen. Het Seniorenpastoraat 
bezorgde bij parochianen op leeftijd een 
heerlijke koek. Paas- en kerstattenties 
werden afgeleverd bij mensen die het 
moeilijk hebben en de bloemetjes van Arsis 
fleurden menige huiskamer op. 
Voor uitvaarten werden nieuwe rituelen 
bedacht: vaak was er de mogelijkheid de 
viering online mee te kijken en soms was 
er op het kerkplein een erehaag als de 
stoet langsreed. 

Zondag 27 september werd Parochiedag 
gevierd met ca. 80 mensen. De viering 
was ook via YouTube te bekijken. Rita 
Karsten werd de vrijwilliger van het jaar. 
Na afloop werd er op het kerkplein 
bijgepraat met koffie en drankje. De 
paaskaars werd verloot, deze ging naar 
Nardie Breteler. 

Eind 2020 
verkochten we 
weer kerstkaarten, 
gemaakt door 
meisjes die, na 
huiselijk geweld, worden opgevangen 
door ENDA Bolivia.


