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Kookgroep Het Heilig 
Boontje verzorgde dit 
jaar 4 keer een heerlijk 
driegangenmenu voor 
iedereen die behoefte 
heeft aan samen 
gezellig een maaltijd 
gebruiken. Dit jaar is begonnen met de aanleg van 

een Natuur- en bezinningstuin rond onze 
kerk door de groep Bloemrijk Bennekom 
en onze tuingroep.  Deze tuin moet een 
oase worden voor bijen, vlinders, andere 
dieren én voor mensen. Een mooie plek 
om tot bezinning te komen.

Het centrale thema 
in diaconie is het omzien 
naar elkaar, het maatschappelijk 
werk van de geloofsgemeenschap. 

In februari was er een Diaconiezondag, 
de viering ging over de 7 werken van 
Barmhartigheid, het hart van de diaconie.

Voorbeelden van diaconie in onze 
gemeenschap: met onze financiële hulp 
aan ENDA Bolivia worden meisjes in 
moeilijke situaties geholpen. Zij maken 
mooie spullen, zoals kerstkaarten, tassen 
en sjaals, die door MOV werden 
verkocht.

De rijdienst heeft dit jaar talloze malen 
mindervaliden begeleid naar een 
zondagsviering in onze kerk. 

Caritas verleent stille hulp aan mensen in 
de naaste omgeving die het moeilijk 
hebben. 

Elke zondag zijn het 
liturgisch centrum 
en de drie Maria’s 
mooi versierd met 
bloemen, dankzij 
het creatieve werk 
van de bloemen-
groep. Rond Pasen 
en Kerst is de kerk 
een plaatje! 

Natuurlijk was er ook dit jaar weer een 
vrijwilligersmiddag. Alle vrijwilligers in 

onze geloofsgemeenschap werden 
bedankt met een heerlijke maaltijd 

met een Perzisch karakter. 
Liqaa Issa bereidde de 

maaltijd met recepten uit 
haar thuisland Noord-Irak. 

Michel Govers 
werd gekozen tot 

vrijwilliger van het jaar.
Op 16 juni deden 

6 kinderen de eerste
Heilige Communie.

De Parochiedag op zondag 
22 september is een jaarlijks 
bijeenzijn van de hele 
geloofsgemeenschap om 
elkaar te ontmoeten. In de 
viering werd gezongen door 
een groot koor bestaande uit 
het gemengd koor, ARSIS en 
kinderkoor Eigenwijs. Er was 
ook een verbeelding door 
kinderen. 

Onze zeven koren 
(Schola, kinderkoor, 
dameskoor, gemengd 
koor, ARSIS, gelegen-
heidskoor en het 
laudenkoor) verzorgen 
bijna iedere zondag de 
viering; een enkele 
keer is er een Titus-
koor of zingen de 
cantors. Het kinder-
koor is het afgelopen 
jaar flink gegroeid!

De gezinsviering met als thema ‘In welk huis 
voel jij je thuis’ op 10 november, was een 
mooie afsluiting van het gelijknamige 
schoolproject op de St. Alexanderschool. Mooi 
om zoveel kinderen in de kerk te zien! 
Ook de gezinsviering op Kerstavond, waarop 
het kerstspel werd uitgebeeld, en de 
Palmzondagviering, met de 
Palmpasenprocessie, werden drukbezocht 
door kinderen en hun ouders. 

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 veertigdagentijd voor Pasen 
is op iedere locatie van de Titus 
Brandsma parochie op 8 
achtereenvolgende avonden een 
activiteit in het kader van “Lopend 
Vuur”, geïnitieerd door de 
Jaarthemagroep. Onze 
geloofsgemeenschap organiseerde 
een avond over duurzaamheid, 
met als onderwerp “Wij en Afrika 
door klimaat verbonden”. 

In november 
waren er twee inspiratie-
avonden over de litho’s van 
Chagall en de boodschap van 
Mozes. Sprekers waren Ben 
Piepers en Pieter Zuidema. Er 
was enorm veel belangstelling, 
ook van buiten onze kerk. 
Boeiend waren de diepere lagen 
in de rollen van Chagall en 
Mozes.

Op maandag 11 november zat de kerk 
helemaal vol kinderen uit Bennekom en 
omstreken, voor de viering van Sint-Maarten. 
Na een optocht met lampionnetjes door het 
donker en een verbeelding van het verhaal van 
Sint-Maarten, mochten de kinderen een 
pannenkoek in de vorm van de mantel van 
Sint-Maarten met elkaar delen.

De bedoeling van de Kerkproeverij, 
die op 15 september werd 
gehouden, was om een 
‘buitenstaander’ te laten ervaren 
hoe een viering in onze kerk in z’n 
werk gaat en wat een viering met 
je doet. Veel mensen voelden zich 
welkom en werden geraakt door 
deze viering met pastor Hans 
Lucassen. Het leerhuis had dit jaar als onderwerp: 

‘Het boek van vreugde’ over de 
ontmoeting tussen de Dalai Lama en 

bisschop Desmond Tutu. 
Een erg inspirerend boek!

On the Road is een jongerengroep voor 
jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Ze 
komen iedere maand bij elkaar, op 
vrijdagavond.  Iedere bijeenkomst heeft een 
thema (Valentijn en Goede Week 
bijvoorbeeld).  Samen met de jongeren van 
de PKN-kerk werden een nachtelijke 
dropping en een kerstbijeenkomst 
georganiseerd. On the Road werkte ook mee 
aan de Jongeren Parochiedag in Wageningen.

Het Senioren pastoraat voor parochianen 
van 80 jaar en ouder organiseerde twee 
zeer goed bezochte bijeenkomsten. Op één 
van de bijeenkomsten sprak pastor Hans 
Lucassen over de Grieks-orthodoxe liturgie, 
iconologie en de bijzondere betekenis van 
Maria. De bijeenkomsten worden altijd 
afgesloten met een heerlijke lunch.

Op zaterdag 13 april 
was de Doe-dag.  
Meer dan 25 
parochianen hielpen 
mee met het 
schoonmaken van de 
banken, de lampen, 
het priesterkoor, de 
koorzolder, de 
Mariahoek, de 
sacristie, 
voorportalen, 
deuren en ramen, 
het orgel en het 
boenen van de 
vloeren. De hele kerk 
straalde!

Op de Vlegeldag in Bennekom was het 
natuurlijk ook ‘feest’ op ons kerkplein. 
Veel taarten zijn er gebakken (van een 
topkwaliteit), er werd koffie en thee 
geschonken en kleding, boeken en andere 
artikelen werden aan de man gebracht.
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