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 ________________ PINKSTEREN: DURVEN LEVEN ALS BEGEESTERDE MENSEN _________________ 

 

Dit jaar valt Pinksteren in de maand juni. Een maand die in de natuur een van de mooiste maanden is als we 
kijken naar onze tuinen, hoe het groeit en bloeit. Het lijkt erop alsof de groeikracht er echt uitspringt. De 
zonnewarmte doet weldadig aan, de felheid van de zomerzon slaat nog niet toe, van verdorren is nog geen 
sprake. 

Begin juni Pinksteren. Voor velen wat extra vrij om de natuur weer in te trekken. Bungalowparken en 
campings doen goede zaken. Voor anderen doet Pinksteren vooral denken aan Pinkpop in Landgraaf waar 
al jaren lang duizenden drie dagen lang popartiesten van eigen bodem en grote wereldsterren 
bewonderen. Muziek die velen mooie dagen biedt maar ook vaak levensinspiratie. Dan mag je denken aan 
songs van Bruce Springsteen zoals My City’s in Ruins: “Mijn stad is een puinhoop”, met het geweldige 
refrein: “Come on, Rise up, sta op”. Woorden die ook vandaag de dag veelzeggend zijn als we denken aan 
de onzekerheid die velen raakt, de toekomst van ons land met de spanningen in onze samenleving, de 
vrees voor aanslagen, de toekomst van Europa, de toekomst van moeder aarde. Dat dan dit lied van Bruce 
Springsteen van betekenis kan zijn blijkt in een documentaire over Frans Timmermans, sinds 2014 Europees 
supercommissaris. Juist dit lied raakt hem en hij zingt het refrein vol temperament mee. Zo staat hij in het 
leven en ziet hij zijn opdracht. “Come on, rise up” wordt dan zijn motto: “Sta op, ga er aan staan. Vallen is 
niet erg. Niet meer opstaan, dat is erg”. 

Het lied van Bruce Springsteen wordt zo een lied voor begeesterde mensen. Voor mensen, die ondanks 
alles vertrouwen hebben dat het goed komt. Mensen die met zijn allen opstaan en er echt voor gaan en 
zingen zoals Bruce Springsteen: “Met deze handen bid ik de Heer. Met deze handen vraag ik de Heer om 
kracht. Met deze handen vraag ik de Heer om geloof. Kom, sta op”. Een inspirerend lied dat met recht een 
Pinksterlied mag genoemd worden. Al zal dat misschien bij Pinkpop niet direct zo worden ervaren. 

Wanneer wij christenen Pinksteren vieren worden wij herinnerd aan het bijzondere Bijbelverhaal. Hoe 
Jezus leerlingen op het Joodse Pinksterfeest de straat op komen, weg achter de gesloten deuren, 
enthousiast als ze zijn door de gave van Gods Geest. Ze getuigen als begeesterde mensen: “In de Verrezen 
Christus wordt ons toekomst gegeven”. Het is tijd om het leven te vieren, leven dat alles wat ten dode is, 
overwint. We worden uitgenodigd die levensboodschap steeds weer opnieuw waar te maken in ons eigen 
leven en in de wereld waarin we staan. Daarom vieren we Pinksteren, omdat Gods Geest ons wordt 
gegeven als inspiratie. Het is een begeestering om als gist in onze wereld werkzaam te zijn. Een inspiratie in 
een wereld waar behoefte is aan nabijheid, aan warmte, aan nieuwe verbondenheid tussen mensen, om 
steeds meer te realiseren dat geen mens een eiland is. Zo mogen we ademen op Gods geest, en daarmee 
op weg gaan of zoals Bruce Springsteen zingen: Kom, sta op, ga er aan staan! 

Seniorenpastor John Rademakers 
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Agenda 
jun 4 toediening h.vormsel wageningen 
 11 eerste h. communie 
 16 start “on the road” 
 23 coss2cross 
 25 vrijwilligers high tea 
 

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 mede-
parochianen. Mocht u twijfelen of het 
wel bekend is bij de pastoraatsgroep dat 
of uzelf, uw partner of een mede-
parochiaan in uw omgeving ziek of alleen 
is, wilt u ons dit dan laten weten? Belt u 
dan met één van de leden van de 
pastoraatsgroep (namen en nummers 
staan op de laatste pagina van het 
NieuwSBlad) of bel het nummer van de 
parochiewacht; bij geen gehoor kunt u, 
een boodschap inspreken: U wordt dan 
teruggebeld. Ook is het mogelijk om een 
e-mail te sturen naar: pastoraatsgroep 
@rkkerkbennekom.nl. Uw berichten 
worden altijd vertrouwelijk en met de 
grootste zorg behandeld. 

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 ________________________________ KERKBERICHTEN ________________________________ 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 4 juni t/m 16 juli in 
de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom  

zondag 4 juni, Pinksteren 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Feniks en Gemengd koor 
voorganger: pastor Guido Dieteren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Week Nederlandse Missionarissen 

Zondag 4 juni, 10.00 uur Wageningen: 
Vormselviering met Mgr. Woorts en pastoor 

Henri ten Have; uit onze geloofsgemeenschap 
zijn er 3 vormelingen. 

zondag 11 juni, H. Drie-eenheid 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor 

Eigenwijs 
voorgangers: Pater Theo Beemster en pastor Hans 

Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Straatkinderen in Bolivia 

In deze viering doen 6 kinderen uit onze 
geloofsgemeenschap hun Eerste Communie. 

zondag 18 juni, Sacramentsdag 
10.00 uur: Taizéviering m.m.v. gelegenheidskoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Inloophuis Wageningen 

zondag 25 juni, 13de zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

koor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 2 juli, 14de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: mevr. Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vluchtelingenkinderen 

zondag 9 juli, 15de zondag door het jaar 

10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
dameskoor 

voorganger: pastor Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Leger des Heils 

zondag 16 juli, 16de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

cantors 
voorganger: Ruud van der Linden 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder Grenzen 
 
Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 
Vieringen verzorgingshuis Machtella/Cornelie 
Iedere 2e zaterdag van de maand, s’middags om 
16.00 uur in verzorgingshuis Walraven. 

Rij- en assistentiediensten 
Coordinator A. Meijs, tel: 0318 418 273 
Nora Janssen, Siza Vossenhol, Johanniterlaan 6, 
6721 XZ Bennekom, tel. 0318 414 908, Nora zelf 
0318 415 381; Regiotaxi 0900 0276. 
jun 11 10.00u v. Lammeren 0318 415 479 
 25 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
jul 9 Nora afwezig 
Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
jun 11 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
 25 10.00u De Groot 0318 417 355 
jul 9 nog niet bekend 
Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
jun 11 10.00u Schlepers 0318 416 304 
 25 10.00u Kroes 0318 418 002 
jul 9 nog niet bekend 

Tarievenlijst 2017 
Misintentie € 15 
Huwelijksviering (incl. huwelijkskaars) € 350 
Doopdienst (incl. doopkaars) € 0 
Uitvaart vanuit eigen kerk € 600 
Uitvaart elders € 300 
Condoleance/avondwake € 150 
Opbaring per nacht € 55 
Koffietafel parochiële ruimte: 

- tarief condoleance 
- catering wordt door nabestaanden geregeld 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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Op Moederdag, zondag 14 mei, ging pater F. 
Vergeer voor in de zondagse viering in Bennekom. 
Hij besteedde aandacht aan de moeders middels het 
laten voorlezen van een gebed en het geven van de 
zegen aan alle moeders in de kerk. Dit werd door 
velen gewaardeerd en meerdere mensen vroegen 
om de tekst van dit Moederdaggebed: 

Moederdag 

God, omdat U onze Vader bent 
weet ik dat U de liefde kent 
die ook een moeder heeft 
die zielsveel om haar kinderen geeft. 

Maar U kent ook het verdriet 
van een moeder die haar kind niet meer ziet 
of ouders die machteloos staan 
omdat kinderen hun eigen wegen gaan. 

U kent de verborgen pijn  
van hen die (nog) geen moeder zijn. 

Ik bid U voor hen die kind zijn 
en voor hen die dit nooit zijn geweest, 
die beschadigd door het leven gaan 
om wat hun is aangedaan 
koester hen, verzacht hun pijn. 

God, ik bid U dat als wij kinderen opvoeden 
U ons wilt beschermen en behoeden 
wilt U geduld, inzicht en wijsheid geven 
om zo te kunnen zijn 
als U bedoeld heeft in dit leven. 

Mutatie in de Pastoraatsgroep 
Na 2 volle termijnen van 4 jaar zitting te hebben 
gehad in de pastoraatsgroep, moet Marianne Thie 
afscheid nemen. Marianne is een enthousiast lid in 
onze groep; een goed organisator, zeer bekwaam 
op het gebied van digitale zaken en een bijzonder 
prettig en hartelijk mens. We gaan haar missen! 

Marianne had vanuit de pastoraatsgroep het 
catecheseberaad als aandachtspunt. Deze groep zit 
zonder voorzitter en deze taak wil Marianne nu op 
zich gaan nemen. Dat is dus een prettige bijkomstig-
heid. 

De laatste tijd was Marianne ook de notulist in de 
pastoraatsgroep. Deze taak blijft ze tot januari 
vervullen; daar zijn we erg blij mee. Gelukkig 
hebben we een vervanger voor Marianne gevonden 
in de persoon van José van der Meulen. We heten 
haar zeer welkom en hopen op een prettige 
samenwerking. 

Namens de pastoraatsgroep, 
Riet Kroes. 

Mededelingen 
Verhuisd 

- Marialda Kuin, naar Algemeer 1-03, 6721GA 
Bennekom 

In memoriam Koos van der Zalm 
Op 22 maart overleed Jacobus (Koos) van der Zalm. 
De man die wij allemaal kennen als de man van de 
kerststal. Koos is 85 jaar geworden en had één 
zoon, Theo. 

De neef van Koos, Han Maagdenberg, begon zijn 
gedachteniswoord met de zin: Iedere poging om 
Koos van der Zalm in enkele woorden te 
beschrijven, is gedoemd te mislukken. Koos was een 
talentvolle man, maar ook een teruggetrokken en 
stille man. Wie kende hem eigenlijk echt? 

Wij kennen hem vooral van het maken van de 
kerststal, de zwarte kleine tafeltjes en ook de 
bijzondere tentoonstellingen achter in de kerk. Er 
ging veel studie en denkwerk aan vooraf om de 
tentoonstellingen vorm te geven. Thuis op de 
bovenkamer bouwde hij minutieus nagemaakte 
modellen van schepen, vliegtuigen, (poppen-) 
huizen, instrumenten, meubels, maquettes van 
steden, enz. In een glazen vitrine in Rumah Kita in 
Wageningen zijn een aantal Indonesische 
(Minangkabau-)huizen te bezichtigen. 

Koos miste zijn vrouw Gertrude heel erg. Zij was 
een ware kunstenares en heeft Koos ook vaak 
geholpen met het maken van kleine atributen. Zij 
dacht mee bij het inrichten van het interieur en de 
sfeer van de poppenhuizen. Koos was ook een 
denker en filosoof. Wie kan weten wat er in zijn 
hoofd omging? Veel diepzinnige teksten heeft hij 
geschreven voor ons NieuwSBlad, niet altijd even 
gemakkelijk, maar wel leerzaam. Hij was een 
kritisch gelovig mens met een moderne kijk op de 
kerk. Wij hebben hem met een kring van familie en 
parochianen uitgeleide gedaan. Dat hij geborgen 
mag zijn bij zijn schepper en verenigd met zijn 
Gertrude. Zijn eigen gekozen tekst blijft ons bij: Wat 
is, was reeds lang en wat zijn zal, is reeds lang 
geweest; en God zoekt weer op wat voorbijgegaan 
is. 

In memoriam Frans Gorts 
Op 6 april moesten we Frans Gorts naar zijn laatste 
rustplaats op het kerkhof begeleiden. Een leven van 
85 jaren waarin werd gehuild, gelachen, gevochten; 
het glas werd geheven, het viel in duizend scherven; 
de grijze hemel werd weer blauw geverfd. Maar als 
ik ga dan zeg ik: Dank U, ik heb genoten. Een korte 
samenvatting van een gebed van Toon Hermans 
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zoals dat werd meegegeven in de dankbetuiging na 
zijn overlijden. 

Frans bad iedere dag en op die momenten kon hij 
zich afsluiten voor zijn omgeving. Prachtig als je dat 
kunt. Helemaal alleen met zijn God en met Maria. 
De laatste jaren volgde hij de eucharistievieringen 
thuis op de televisie. Het geloof was sterk in hem 
verankerd. Frans voelde zich geborgen in Gods 
liefde. 

Als ik doodga hoop ik dat je er bij bent, dat ik je 
aankijk, dat jij mij aankijkt, dat ik je hand voelen 
kan. Dan zal ik rustig doodgaan. Dan hoeft niemand 
verdrietig te zijn. Dan ben ik gelukkig. 

Mia, zijn vrouw was er bij toen hij op 1 april stierf. 
Zij keek hem aan en hield zijn hand vast. Zo heeft 
Mia hem naar de laatste grens begeleid. Die grens 
overgaan moest Frans zelf doen. Maar we mogen 
geloven en vertrouwen dat ook Hij, de Eeuwige er 
was, dat Hij Frans aankeek en aan Zijn Hand 
meenam over die laatste grens heen. 

Tijdens de afscheidsviering luisterden we naar 
Prediker: Alles heeft zijn tijd. Tijd van leven met alle 
ups en downs die we allemaal moeten en mogen 
beleven. Want alles heeft zin in een mensenleven. 
Blijdschap en verdriet, tijd om te ontvangen en tijd 
om te geven, tijd van ziekte en tijd van je beter 
voelen. Er kwam een tijd dat zijn gezondheid Frans 
steeds meer in de steek liet. Meerdere keren moest 
hij naar het ziekenhuis om te dialyseren en daar trof 
hij lotgenoten met wie hij een band opbouwde. Ze 
raakten vertrouwd met elkaar. Frans had de gave 
om te vertellen maar ook om te kunnen luisteren. 
Zo konden ze elkaar tot steun zijn.  

Rond de absoute – het teken van water en wierook 
– zongen we: Jij die ons nu verlaten hebt, ver weg 
en aan tijd voorbij, kom thuis daar in het warme 
licht van God, jou heel nabij. 

In de stilte van het kerkhof, staande rondom zijn 
laatste rustplaats zong hoog in een boom tussen het 
prille jonge groen een merel zijn lied. Het klonk zo 
vriendelijk, zo uitnodigend… Mag Frans nu daar zijn, 
in Zijn warme licht, in Zijn eeuwige rust en vrede en 
mogen Mia en al zijn dierbaren rust en vrede, 
geloof en vertrouwen vinden. Moge het zo zijn. 

In memoriam Jan Schrijver 
Op 7 april 2017 is overleden Johannes Maria 
Schrijver, echtgenoot van Thea Schrijver. Hij is 84 
jaar geworden. 
Op de rouwbrief stond bovenaan de tekst:

 Mijn maatje is niet meer, 
 Wat hadden we het goed samen. 
 Mijn maatje is niet meer. 
 Wat zal ik je missen. 
Deze mooie woorden geven aan dat het overlijden 
van Jan Schrijver onverwacht was. Er spreekt zoveel 
liefde uit deze mooie woorden. De caravan stond 
voor de deur, de plannen waren om naar de 
camping te gaan met het paasweekend. Maar het 
mocht niet zo zijn. 58 jaar getrouwd en al die jaren 
lief en leed met elkaar gedeeld. 

In de viering van woord en gebed bij de crematie 
van Jan Schrijver hebben we samen gekozen voor 
de lezing uit 1 Korinthe 13, 1-13 in een bewerking 
van Karel Eykman. “Zonder liefde ben je nergens.” 
In deze lezing vonden we een aantal woorden en 
zinnen die aangaven wie Jan was. Samen het leven 
delen in lief en leed. Hij was in zijn leven dienstbaar, 
stond klaar voor velen. Hij was muzikaal. Als kind 
trommelde hij en later werd het de trompet. Maar 
zijn grote muzikale liefde was de klarinet. Hij was 
jarenlang lid van de filharmonie Gelre in Arnhem. In 
deze viering kwam die liefde voor zijn muziek naar 
voren met de keuze van een gedeelte van Mozart 
Clarinet Concerto, K622 – Allegro - Adagio en de 
West End Blues van de Dutch College Band. 

Hij heeft een goede band gehad met zijn broers en 
zussen en hun kinderen. In de uitgesproken 
herinneringen kwam heel duidelijk naar voren dat 
de nichten en neven veel plezier bij hun oom en 
tante hebben gehad in Bennekom, daarbij denkend 
aan de logeerpartijen en de uitstapjes die ze samen 
ondernamen.  Voor Thea zal het gemis van een lieve 
man moeilijk zijn maar ze gaf aan dat ze kan 
terugkijken op een heel mooi leven samen waarin 
de liefde voor elkaar de boventoon voerde. Mag dit 
tot steun zijn voor Thea en haar familie. 

Moge hij rusten in vrede. Dat hij zich geborgen mag 
voelen in Gods oneindige liefde. 

Nieuw lid van de locatieraad 
De locatieraad is erg verheugd met de komst van 
een nieuw lid: Gerard Bolscher. De meeste van onze 
parochianen kennen Gerard wel, als actief lid van 
het collectantencollege, maar nog beter als zeer 
actief lid (en contactpersoon) van de tuin-
commissie. Daarnaast verricht hij heel veel hand- en 
spandiensten rondom onze kerk. Logisch dat hij dan 
ook de portefeuille “Gebouwen en beheer” over 
gaat nemen van Arend Jan Nell. In het volgende 
NieuwSBlad zal Gerard zich nog nader voorstellen. 
Gerard, welkom en heel veel succes in onze 
locatieraad.   De MVR locatieraad 
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Kort verslag MVR locatieraad 
Terwijl buiten de temperatuur stijgt – en ik dus 
eigenlijk lekker in de tuin zou moeten zitten – schrijf 
ik een kort stukje vanuit de locatieraad op mijn 
zolderkamertje. Het is dit keer niet zoveel, want: 
1. De afgelopen maanden hebben echt in het teken 
gestaan van het jubileum, zoals het mini-
symposium, de lentewandeling, de kindernatuur-
happening, en het lustrumconcert. Maar daar kunt 
elders in dit blad en in de TitusBreed meer over 
lezen. Kijk ook eens op de website van 
rkkerkbennekom.nl, de MVR60 pagina voor de 
laatste berichten en de aankondigingen. 
2. Zo kunt u ook de volledige teksten en de 
liederen van het lustrumconcert vinden op 
http://bit.ly/rkkerk-jubileumconcertteksten. Tevens 
kunt u mettertijd de CD op de website van onze 
kerk bestellen, kunt u nog eens nagenieten. 
3. De locatieraad is verheugd met de komst van 
een nieuw lid, zie elders in dit blad. Aan het eind 
van het jaar zullen drie leden, te weten Truus 
Appelman, Rita van Doesum en Arend Jan Nell onze 
locatieraad verlaten. De locatieraad is dan ook druk 
bezig met het zoeken naar nieuwe leden. Dus als u 
eventueel nog geïnteresseerd bent? Neem dan 
even contact op met Peter Wijngaard. 
4. Er is een speciale vergadering geweest van het 
parochiebestuur met de locatieraden met als 
onderwerp Kerkbalans. De opbrengsten van Kerk-
balans waren vorig jaar zeer zorgelijk, zo niet paniek 
veroorzakend. Voor MVR Bennekom een drama-
tisch resultaat voor 2016 met 50% minder 
betalende parochianen en 25% minder opbrengst in 
vergelijking tot 2015. De andere geloofsgemeen-
schappen hadden een vergelijkbare daling in 2016. 
Er is die avond gebrainstormd over de te 
ondernemen acties in 2017 (oproepen om te 
betalen, herinneringen) en voorbereiding 2018. 
Voor dit laatste wordt er een groepje gevormd dat 
in september aan het werk gaat om 2018 voor te 
bereiden. Hierbij zal ook duidelijk gekeken worden 
naar lokale acties. 
5. De Doedag van 22 april was weer een groot 
succes. De kerk glimt weer als een spiegeltje. Ook 
ons Mariabeeld aan de gevel is “in bad” geweest; 
zowel Nicole Bischoff als Klaas van der Meulen 
hebben zeer hun best gedaan met spons, sop en 
tandenborstel. Het kroontje van Maria krijgt 
binnenkort nog een wat meer opvallende kleur 
goud. Allen heel hartelijk bedankt!! 

De MVR locatieraad 

De werkgroepen – Werkgroep Identiteit 
St. Alexanderschool 
Met regelmaat zal er in het NieuwSBlad een kort 
stukje komen van elke werkgroep, zoals voorgesteld 
door de Toekomstgroep MVR: “Aanwezig zijn in 
woorden”. Dit keer is Werkgroep Identiteit St. 
Alexanderschool aan het woord. 

De werkgroep Identiteit van de St. Alexanderschool 
wil de kinderen van de school een stukje levens-
beschouwing meegeven, naast de gewone school-
taken. Dit doet zij op meerdere manieren. Er wordt 
in alle groepen gewerkt met de methode Hemel en 
Aarde; de ouderbrief verschijnt na iedere vakantie 
in de nieuwsbrief van school. Daarnaast organiseert 
de werkgroep ieder jaar een Advent- en een 
Paasviering op school en organiseert zij één keer 
per jaar een gezinsviering in samenwerking met de 
RK-geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina.  
In 2016 heeft zij ook de themaweek ‘Waar geloof jij 
in?’ georganiseerd, waarbij kinderen kennis konden 
maken met christendom, jodendom en islam. Deze 
themaweek wordt iedere drie jaar herhaald. 
De werkgroep bestaat op dit moment uit twee 
leerkrachten (Lilian Grob en Mariëtte Haver), twee 
ouders/verzorgers (Marieke Kok en Rita Karsten) en 
pastor Hans Lucassen. 

Verslag over een bijzondere dag… 
Het is vrijdagavond 21 april, niet te laat naar bed, 
want morgen wordt een belangrijke dag voor onze 
MVR en moeten we fit en uitgerust verschijnen. 
Zaterdagmorgen kijk ik voorzichtig uit het slaap-
kamerraam en zie dat het bewolkt is, droog en niet 
warm. Prima weer voor onze “DOE-DAG”. Bij het 
uitzoeken van de datum was mij even ontschoten 
dat de voorjaarsvakantie ging beginnen, dus bleef 
het wel even spannend hoeveel mensen er zouden 
komen. Toen we vroeg bij de kerk aankwamen om 
het een en ander voor te bereiden stond er al een 
parochiaan te wachten op onze komst. Bij binnen-
komst in de kerk stond ons een verrassing te 
wachten in de parochiezaal, iemand die er normaal 
altijd bij is was deze keer verhinderd, maar had een 
heerlijke taart gebakken met een kaart erbij om de 
hele club succes te wensen. Steeds meer mensen 
kwamen binnen druppelen. Verschillende hadden 
heerlijke traktaties bij zich voor bij de koffie en daar 
zijn we dan ook mee begonnen. Tijdens de koffie 
liep de parochiezaal vol met vrolijke mensen die er 
allemaal zin in hadden. Nu werden eerst de 
groepjes ingedeeld met de bijhorende opdrachten 
welk deel van de kerk ze onder hun hoede namen 
en een ieder kon aangeven wat ze het liefst onder 

http://bit.ly/rkkerk-jubileumconcertteksten


 

8 
 

handen namen. En er is heel veel gebeurd die dag 
met hard werken onder vrolijke muziek die door de 
kerk klonk en waar menigeen bekende liederen 
meezong. Ramen, banken, koorzolder, sacristie, 
vloer, etc. etc., alles werd meegenomen. Alle losse 
onderdelen in de kerk werden naar de Torenzaal 
gebracht en schoongemaakt. Tussen de middag 
hebben we natuurlijk even een rustpauze ingelast 
en genoten van een heerlijke lunch met 2 soorten 
soep door vrijwilligers gemaakt, de “catering” was 
dan ook prima verzorgd. Daarna dan ook weer snel 
verder gegaan met de werkzaamheden. Verschil-
lende dingen die gemist konden worden hebben we 
naar de “stort” in Ede gebracht, want opgeruimd 
staat netjes. Is er nog iets bijzonders te melden? 
Jawel. Dit jaar voor het eerst een schrobmachine, 
een uitkomst, en die door diverse heren vakkundig 
werd bediend. Ook ons “Jongerenplatform” was 
spontaan gekomen om te helpen, voor ons een 
blijde verrassing. Ook vermeldenswaard is dat er 
veel mannen aanwezig waren. Het was weer een 
fantastische en gezellige dag !!!!! 

Een perfecte opkomst van vrijwilligers, weer meer 
als vorig jaar, wel 30 stuks!!!! Moe, maar voldaan, 
was alles om 15.00 uur klaar. De “DOE-DAG” in onze 
MVR staat als een huis en is niet meer weg te 
denken. Truus en Riet, mijn “steunpilaren”, dank ik 
voor het helpen met de organisatie en wij bedanken 
alle vrijwilligers voor hun enorme inzet. We mogen 
trots zijn op onze MVR. En ja, U heeft het gemist?? 
Geen nood, volgend jaar organiseren wij weer onze 
eigen “DOE-DAG”, mis het niet, wees erbij!!!!! 

Met vriendelijke groet, Pieter Boers. 

Collecteopbrengsten april – mei 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte 
of opmerking 

2 apr 102,16 140,92 
ISOFA 

schuldhulp-
verlening 

6 apr  109,50  uitvaart 

9 apr 108,95 125,42 
Ronald McDonald 

huis, Arnhem 

13 apr 75,35 111,87 
Amnesty 

International 

16 apr 216,27 253,25 Caritas 

23 apr 101,90 99,30 
Zonnebloem 
Bennekom 

23 apr 97,05  offerblok 

7 mei 152,15 146,68 
Roepingen-

zondag 

Totaal 861,17 736,52  

 

Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende doelen op het programma: 
- Op 21 mei is er een lintviering van de Raad van 

Kerken waarbij verschillende kerken in Bennekom 
kunnen worden bezocht. De collecte in alle 
deelnemende kerken is bestemd voor EPAFRAS. 
EPAFRAS bezoekt Nederlandse gedetineerden in 
gevangenissen in het buitenland en geeft hen 
geestelijke zorg. 

- Op 28 mei is de collecte voor het Hospice in 
Bennekom. Als thuis wonen in de laatste fase van 
het leven niet (meer) mogelijk is, geeft het 
Hospice Bennekom een huiselijke omgeving. 

- Met Pinksteren op 4 juni is de collecte bestemd 
voor Week Nederlandse Missionarissen. Iedere 
dag opnieuw gaan honderden Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers wereldwijd 
de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij 
kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning 
van de Week Nederlandse Missionaris. 

- 11 juni is de zondag van de 1ste Communie. Bij 
deze viering is de collecte bestemd voor de 
straatkinderen in Bolivia – het MOV project van 
onze geloofsgemeenschap. 

- Op 18 juni collecteren we voor het inloophuis in 
Wageningen. Het inloopcentrum Markt 17 is een 
ontmoetingsplek in het centrum van Wageningen. 
Iedereen is er welkom. Het is een plek waar je op 
verschillende momenten in de week terecht kunt 
voor wat gezelligheid. 

- Op 25 juni is de collecte voor Caritas in Bennekom. 
- Op 2 juli is de collecte bestemd voor activiteiten in 

de AZC’s voor kinderen van vluchtelingen (het 
project Vrolijkheid). 

- Op 9 juli is de collecte voor het bij ons allemaal 
welbekende Leger des Heils. 

- Op 16 juli is de collecte ook voor een zeer 
bekende organisatie Artsen zonder Grenzen. 

Ik beveel deze collectes van harte bij u aan. 
Arend Jan Nell, penningmeester MVR Bennekom 

 

Vrijwilligers High Tea 
Onze jaarlijkse Vrijwilligers High Tea staat er 
weer aan te komen. De Locatieraad MVR nodigt 
alle vrijwilligers binnen MVR Bennekom van 
harte uit voor een bedankmiddagje op 

zondag 25 juni 2017, aanvang 15.00 uur 

Tevens zal dan de Vrijwillig(st)er van het jaar 
bekend worden gemaakt. 
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Jongerengroep “On the Road” 
Op vrijdag 16 juni gaat On the Road van start! On 
the Road is de nieuwe jongerengroep van de RK 
Kerk in Bennekom. Deze groep is voor jongeren met 
de leeftijd van (bijna) 12 tot en met 14 jaar. Er 
wordt 1x per maand een onwijs gezellige avond 
georganiseerd waarin je samen met leeftijds-
genoten bij elkaar komt om (bijvoorbeeld) over het 
geloof, vriendschap en school te praten. We gaan 
gekke spelletjes doen, bidden, plezier maken en 
elkaar echt leren kennen. En uiteraard met wat 
lekkers te drinken en te snoepen. 

Vrijdagavond 16 juni is onze eerste bijeenkomst, 
met als thema Choco-Fun! We zouden het super 
vinden als jij hierbij aanwezig kunt en wilt zijn. En 
neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee als 
je wilt! Wil je meer informatie, dan kan je de On the 
Road groep vinden op facebook: 
 www.facebook.com/groups/ontheroadbennekom/ 
of ons mailen: ontheroad@rkkerkbennekom.nl 

Uitje Locatieraad naar de Matthäus 
Passion 
Iedere maand vergaderen we als locatieraad bij 
iemand thuis en na afloop praten we gezellig bij 
onder het genot van een drankje en een hapje. We 
vonden het gezellig om ook eens samen met elkaar 
ergens heen te gaan.  

Op zaterdag 1 april was het zover: we gingen met 
z'n allen, bijna iedereen met partner, naar de 
uitvoering van de Matthäus Passion in het Concert-
gebouw in Amsterdam. Op het station in Ede 
troffen we elkaar en het was een uitdaging om op 
tijd in de juiste trein te stappen ........ als iemand 
van de groep haar ov-pas thuis op de tafel laat 
liggen en daardoor een papieren kaartje moet 
kopen (maar deze gelukkig later weer vergoed 
kreeg van de NS). Aldus ondergetekende (ehum). 
De volgende trein konden we dan toch echt 
instappen en met een overstap in Utrecht namen 
we vanaf station Amstel (gelukkig werkten ook de 
ov-poortjes mee) de tram richting Museumplein. 
Het voelde echt als een uitstapje! 

Mooi op tijd konden we rustig een programmaboek 
kopen en heerlijk midden in de zaal beneden onze 
plaatsen opzoeken. Toen begon het en al snel 
voerde de muziek en Pieter Jan Leusink ons al 
zwaaiend en heupwiegend mee tot grote hoogte. 
Hier en daar werd zachtjes meegezongen en op 
sommige momenten was het muisstil in de zaal. 
Prachtig, ondanks de kleine koorbezetting. 

Aansluitend een kop koffie, thee en fris op een 
terras en toen stond de lange tafel voor ons 
gezelschap gedekt bij “l'Entrecote et les dames”, 
een echte Franse aanrader in de buurt van het 
Concertgebouw. Met de keuze uit vlees of vis, 
salade vooraf en een heus Frans 'dessert', met een 
lekkere wijn erbij, hebben we heerlijk gegeten. Zie 
foto's.Daarna met de trein naar huis en om half 10 
waren we weer op station Ede- Wageningen. 

 

Het was een geslaagde dag! Wie o wie organiseert 
het volgende locatieraad-uitje?! Dit is een open 
uitnodiging aan mijn mede locatie raadsleden. Ik 
krijg nu al zin om er weer op uit te gaan! 

Marieke Kok-Willemsen, Locatieraad 

Eerste helft activiteiten “MVR60 jaar” 
De eerste helft van de activiteiten in het kader van 
“MVR 60 jaar” heeft inmiddels plaatsgevonden. We 
kunnen terugkijken op hele mooie bijeenkomsten. 
Van diverse activiteiten hebben we foto’s. Deze 
vindt u op onze website (onder tabblad Foto’s). 

Mini-Symposium 
Op zondag 2 april werd het mini-symposium “De 
zorg voor het gemeenschappelijke huis” gehouden: 
een bijeenkomst over het belang van duurzaam-
heid, de verbondenheid hiervan met geloof en de 
bijdrage die je daar als individu aan kunt leveren. 
Die zondag was een eerste prachtige lentedag, 
waardoor de opkomst lager was dan waarop was 
gerekend. De inhoud was er echter niet minder om. 

Na een introductie door Willem 
van Wingerden gaf Henri ten 
Have op bevlogen wijze inzicht in 
de opzet en achtergronden van 
Laudato Si’. Daarbij gaf hij als 
kern aan dat, vrij vertaald, de 
zorg voor onze aarde èn de zorg voor de armen in 
de wereld veel meer baat hebben bij een geloof in 
de Schepping die ons door God is gegeven dan door 
het geloof in ongebreidelde zelfbeschikking en 
consumptie. 

http://www.facebook.com/groups/ontheroadbennekom/
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
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Reinier van den Berg gaf hierop 
volgend de urgentie aan om tot 
een ommekeer te komen in ons 
gebruik van de aarde, aan de 
hand van zowel wetenschap-
pelijke data als actuele nieuws-
feiten. Hoewel de uitspraak: “het 

is 5 over 12” tot moedeloosheid zou kunnen leiden, 
gaf hij ook aan dat de klok wel degelijk terug te 
draaien is. Dit zou naar zijn mening dan wel breder 
moeten dan alleen door ‘alle mensen van goede 
wil’; overheden en andere invloedrijke structuren 
zullen duurzame keuzes moeten maken voor 
alternatieve technologieën die nu al voorhanden 
zijn, zoals zonne- en windenergie en elektrische 
auto’s. 

Dat de milieuproblematiek 
breder is dan CO2-uitstoot en de 
opwarming van de aarde werd 
in een presentatie door René 
Wijngaard uitgelicht. Onze 
huidige omgang met de aarde is 
onhoudbaar en leidt tot 
beschamende vervuiling zoals de ‘plastic soep’. Ook 
hierbij zijn nu al oplossingen voorhanden om op 
duurzamere wijze te leven èn zijn acties geïnitieerd 
om de uit de hand gelopen vervuiling van onze 
oceanen terug te dringen. 

De laatste spreker, Wouter Koenderman, schetste 
de ontwikkelingen in de 
inzameling van restafval. Aan de 
hand van proeven die zijn gedaan 
met verschillende vormen van 
inzameling, is gekomen tot een 
werkwijze die mensen het best 

motiveert en daarmee tot de hoogste 
scheidingspercentages leidt. De toelichting op de 
wijze van invulling en de bijbehorende tijdslijn 
maakten deze presentatie zeer praktisch en ‘dicht 
bij huis’. 

Willem van Wingerden wist op 
stimulerende wijze de presen-
taties te koppelen, de bezoekers 
van het symposium actief bij het 
onderwerp te betrekken en de 
link tussen geloof en duurzaam-
heid te leggen. Dit laatste kreeg een mooie extra 
nadruk in het afsluitende ‘Christelijk gebed met de 
schepping’, waar Henri in voorging. 

Palmpasen: Zaaien van de Kiem 

 

Op zaterdag 20 mei hebben de kinderen de plantjes 
mogen planten in de kerktuin. 

Escape Room 
Op zondag 7 mei werden de kelders van de 
Bennekomse kerk omgetoverd tot een ware Escape 
Room met maar slechts één doel: Janus de Klusjes-
man helpen te ontsnappen uit zijn kluskelder 
binnen 45 minuten. Groepen van 4-6 personen 
betraden de Escape Room en begonnen hun 
avontuur in de gang met een mysterieuze en 
galmende stem die tot diep in de kelders te horen 
was. De eerste opdracht was om vanuit de gang in 
de 2e ruimte te komen met behulp van magneten 
en raadsels. Uiteindelijk in de 2e ruimte aange-
komen moesten er in totaal 8 getallen gevonden 
worden voor een 06-nummer door middel van 
wiskundige raadsels, tekstsommen, behendigheids-
spellen, en andere hersenkrakers. Met deze 8 
getallen kon een SMS gestuurd worden naar dit 
nummer en konden sommigen uiteindelijk met 
behulp van een morse code uit de kelders 
ontsnappen. 

Er waren in totaal 5 groepen die een poging deden 
om Janus te helpen met de ontsnapping uit de 
kelders. In een strijd tegen de klok slaagden 3 
groepen er uiteindelijk in om alle opdrachten te 
voltooien en Janus te helpen met het ontsnappen 
uit de catacomben van de kerk. 

“Van Maria naar Maria” – Jubileumconcert 60 jaar 
MVR 

Droom jij wel eens dat we meer verbonden zijn, 
oud en jong tezamen sterker staan. 

Met aandacht voor elkaar door ’t leven gaan. 
Doet geloof niet dat met ons bestaan. 

In het kader van 60 jaar Maria Virgo Regina was er 
op 13 mei een jubileumconcert. In dit concert 
genaamd “Van Maria naar Maria” passeerde aan de 
hand van tekst en lied 60 jaar historie van de Maria 
Virgo Regina kerk en gemeenschap. Het begon met 
Maria – de Maria als jong meisje met pumps – en 
het gaat naar Maria – de Maria gevormd uit de 
Hemelboom. Het concert werd uitgevoerd door het 
koor Arsis en combo (gitaar, piano, fluit en drum). 
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Het concert ving aan met het prachtige Ave Maria 
van Schubert. Daarna zong het koor Arsis 20 
liederen, die aansloten bij de gesproken tekst – 
inspirerend gebracht door Riet Kroes – die de 
historie, verleden maar ook heden verhaalde. 
Gedurende het concert werd langzamerhand de 
ene Maria (in de linkerhoek van het priesterkoor) 
verbonden met de andere Maria (in de rechter-
hoek): met een lichtsnoer, een verbeelding van de 
pijlers van de gemeenschap (liturgie, diaconie, 
catechese en gemeenschapopbouw, weergegeven 
door bewegende zuigers) en de werkgroepen van 
de gemeenschap (weergegeven door draaiende 
wielen en raderen). Met als laatste ballonnen die 
om Maria heen dansten.  

 

De kerk die helemaal vol zat genoot van deze 
compositie. Een staande ovatie was dan ook het 
gevolg. Het koor bedankte deze ovatie door nog 
een toegift te zingen. Waarna de avond werd 
afgesloten met een gezellig samenzijn en een 
drankje. 
 

Droom jij wel eens van een wereld die toekomst heeft, 
dat we zuinig zijn op al wat leeft. 

De kringloop leven zoals is bedoeld; 
de hemelboom die ons Maria geeft. 

De complete tekst incl liedteksten is terug te vinden 
op http://bit.ly/rkkerk-jubileumconcertteksten. 

Na de zomervakantie gaan we weer verder met vele 
activiteiten. Op 17 september is een “Mozes”-
viering en tevens de opening van de Chagall 
expositie. 

 

 
 
 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Vrijdagavond 3 maart. Er waren zo’n 32 dames. 
Dominee Jan Heine spreekt over Passie en Pasen. 
Hij doet het aan de hand van muziek, gecombineerd 

met schilderkunst en met voor de verschillende 
passages steeds een door hemzelf geschreven brief 
aan een niet zo opvallende persoon uit het 
evangelie, aan wie hij vragen stelt namens de 
dames van de M.V.R. kerk te Bennekom. Maar eerst 
toont hij ons de foto’s die hij vanuit het Bart van der 
Elst plantsoen maakte met de bloesembomen en 
door deze pracht heen onze kerk. Basis voor brief 1 
was het Mattheus evangelie hfdst. 26 vers 6-14. Hij 
vraagt namens ons aan Maria Magdalena, hoe het 
was om als enige vrouw in zo’n ruimte met alleen 
maar mannen binnen te komen en haar kruikje met 
Myrrhe over het hoofd van Jezus uit te gieten en 
wat ze vond van het afkeurend gemopper van o.a. 

http://bit.ly/rkkerk-jubileumconcertteksten
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zijn apostelen. Het Isenheimer altaar, door 
Grunewald geschilderd, geeft Maria Magdalena 
weer met haar kruikje met Myrrhe. Op alle 
schilderijen is ze te herkennen aan haar kruikje. Bijv. 
horen we het: ”Kyrie” uit Requiem van Thomas 
Louis de Victoria. De volgende brief is gericht aan de 
man met de kruik op zijn hoofd die zijn bovenzaal 
ter beschikking stelde voor het Avondmaal van 
Jezus en zijn leerlingen. “U deed iets wat alleen 
vrouwenwerk was, nl een kruik water op uw hoofd 
dragen. Was u een vriendelijke zachtaardige man, 
grensoverschrijdend?” Via vragen zet hij ook deze 
man in het licht. Marcus hfdst. 14 vers 12-17. We 
luisteren naar een stukje uit de katholieke mis van 
de protestantse J.S. Bach: ”Mis in B mineur”, 13 
Crucifixus. En we zien o.a. een schilderij van Sieger 
Köder, een pastoor die schilderde o.a.: ”Het laatste 
avondmaal, breken en delen van Jeruzalem tot 
wereldwijd”. Zoekt u de kunst van deze man eens 
op via internet, Wikipedia of Google. Heel mooi van 
kleur en compositie en intens. We krijgen ook een 
brief aan Claudia Procla, de vrouw van Pilatus, 
landvoogd. Mattheus hfdst. 27 vers 18-25. “Hoe 
was het om uw boodschap het podium op te 
krijgen, waar uw man stond, om hem te waar-
schuwen. U had immers een droom gehad over 
Jezus, over ‘een Rechtvaardige’ om wie u in uw 
droom veel leed”. We zien o.a. van Aad de Haas de 
Kruiswegstatie. En werk van Janet Brooks Gerloff: 
De heiligdommen van Korneliemunster. En van Jean 
Marie Pirrot Arcabas, een Christus met doornen-
kroon. Ook de kunst van deze kunstenaars kunt u 
op internet zien, bij google bijv. heel erg de moeite 
waard. En dan is er de brief aan Simon van Cyrene, 
die gedwongen werd het kruis van Jezus te dragen. 
Mattheus hfdst. 27 vers 32. “Hoe het was om 
gedwongen te worden Zijn kruis te dragen”? Door 
de vragen te stellen ga je dieper op die ene passage 
in. Ook de brief aan Centurio, de Honderdman. 
Marcus hfdst. 15 vers 37 - 40. Hoe het was erbij te 
zijn, toen de aarde beefde en het voorhangsel van 
de tempel scheurde, toen hij besefte wie Jezus 
Christus werkelijk was. U kunt ook eens luisteren 
naar: “Die sieben Worte Jezus Christi am Kreuz” van 
Heinrich Schütz. En we eindigen met een brief aan 
Maria, moeder van Jezus Christus; jullie kunnen je 
wel voorstellen welke vragen m.b.t. het lijden van 
Maria als moeder werden gesteld. Johannes hfdst. 
19 vers 26-27. We krijgen ook van Marc Chagall te 
zien: “De witte Kruisiging”. Chagall zag in Christus’ 
lijden een verbinding met het lijden van het Joodse 
volk en met allen die hier op aarde aan groot lijden 
worden blootgesteld. En Chagall schildert altijd een 
laddertje bij de kruisiging, symbool voor de 

verbinding met God, die altijd mogelijk is. Jan Heine 
raakte ons die avond op een plaats waar we niet 
meer begrijpen, maar meebewegen. 

Voor uw informatie: Als bijbel heb ik de Naardense 
bijbel gebruikt. 

Namens ons bestuur wensen we u een mooie mei- 
en junimaand. Wij hebben nog een reisje voor de 
boeg en een avond van Melania. 

Gea Kleipool, voorzitter. 

Slotavond Katholiek Vrouwengilde 
Op maandagavond 15 mei 2017 was de slotavond 
van het KVG seizoen, georganiseerd door de 
Melania werkgroep van het KVG Bennekom. Een 
bijzonder gezellige avond met als start heerlijke 
soep met broodjes. 
 

 
 

 
 

 

Daarna is er in de kerk een PowerPoint presentatie 
gehouden, gemaakt door de voorzitter van het 
landelijk Melania, Erica van den Engel, over wat 
Melania is en doet. Een organisatie die vrouwen-
projecten voor kansarme vrouwen in Afrika, Azië en 
Zuid-Amerika financieel steunt voor 1 of 2 jaar. In 
die 1 of 2 jaar is het de bedoeling dat vrouwen met 
hun eigen gekozen projecten geld verdienen, 
kunnen sparen , zich organiseren en zich richten op 
de toekomst zonder financiële steun. De projecten 
moeten natuurlijk aan eisen voldoen maar het 
belangrijkste is dat het projecten zijn waar vrouwen 
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scholing krijgen en werken waardoor hun sociaal-
economische positie voor henzelf en hun gezin 
verbeterd wordt. 

De nieuwe projecten die we gaan steunen zijn: 
- Permanent schoon drinkwater voor 300 huishou-

dens in Mkonoo, Tanzania. Een hele tijdsbesparing 
voor vrouwen. Zij hoeven geen water verweg te 
halen en kunnen ook water verkopen. Meer info: 
http://bit.ly/schoondrinkwaterMkonoo. 

- Visverwerking in Kanara in Uganda. 43 alleen-
staande en kansarme vrouwen met hiv/aids 
worden getraind in het verwerken van vis. De 
vrouwen hebben geen eigen landbouwgrond, 
geen geld om eten op tafel te zetten. Met dit 
project verdienen vrouwen een eigen inkomen en 
worden minder afhankelijk van hun omgeving. 
Meer info: http://bit.ly/VisverwerkingKanara 

Na deze presentatie was er koffie met gebak en een 
verloting waarbij de prijzen door de leden van het 
KVG meegebracht waren en een prachtige bos 
bloemen van de Bloemenmand. We hebben de 
avond afgesloten met een lekker drankje, 
gesponsord door de PLUS, en geproost op de 
komende zomer. De opbrengst van deze geslaagde 
avond was € 515, inclusief de overmakingen per 
bank/giro. 

De melaniawerkgroep Bennekom: 
Jaapje Nooij, Leny Schlepers, 

Marian Hulsbosch en Marian Bolscher 

Opbrengst kledingactie Mensen in Nood 
De kledinginzameling van Mensen in Nood die op 
zaterdag 8 april werd gehouden heeft bijna 400 kilo 
kleding opgebracht. Dat is wel wat minder dan vorig 
jaar, maar we zijn daar toch heel tevreden over. Er 
zijn de laatste tijd heel veel kledingacties, ook in 
onze directe omgeving en dan kan het niet anders 
dan dat de opbrengst van onze actie het met wat 
minder moet doen. Al met al betekent het een 
mooie bijdrage voor de door twee aardbevingen 
getroffen bewoners van Nepal. Mensen in Nood 
was daar al direct bij betrokken met het verlenen 
van de eerste noodhulp en nu gaat haar hulp door 
bij de eerste wederopbouw van de dorpen. 

Mensen in Nood wil, vooral ook namens de 
bewoners van deze gebieden, iedereen die door het 
brengen van kleding hieraan heeft bijgedragen, heel 
hartelijk bedanken. Het ligt in de bedoeling om 
volgend jaar rond deze tijd weer een inzameling te 
houden. Om de actie ook dan weer tot een succes 
te maken, wordt iedereen gevraagd om vanaf nu 
alweer de kleding hiervoor te bewaren. 

Willemien de Groot 

Cross2Cross 
Het dorpscentrum van Bennekom vormt op vrijdag 
23 juni a.s. het decor voor Cross2Cross, een door de 
gezamenlijke Kerken in Bennekom georganiseerde 
sponsorloop. De opzet is uiteraard om die avond 
een mooi bedrag bijeen te rennen. De opbrengst 
gaat naar kinderen van gezinnen die aangewezen 
zijn op de voedselbank Ede. Zij krijgen een heerlijk 
dagje uit in de zomervakantie met een bestemming 
naar keuze: entreekaarten voor een dierenpark of 
tegoedbonnen om ergens pannenkoeken te gaan 
eten. 

Het eerste startschot op het Van Slootenplein klinkt 
om 19.00 uur. Kinderen van de basisschoolleeftijd 
krijgen vervolgens een half uur de tijd om zo vaak 
mogelijk de route naar het Bart van Elstplantsoen 
over 500 meter af te leggen. Om 19.15 uur krijgt 
iedereen vanaf 13 jaar de kans in een half uur zijn of 
haar steentje bij te dragen. De sportieve 'finale' van 
Cross2Cross bestaat om 20.00 uur uit een estafette-
loop tussen gemeenteleden van de deelnemende 
kerken. 

Alle hardlopers, jong en oud, verdienen uiteraard 
een sfeervolle ambiance tijdens hun 'run' door het 
centrum van Bennekom. Niet alleen het applaus van 
belangstellenden zal hen motiveren. Bij de start op 
het Van Slootenplein geven muzikanten alle lopers 
op muzikale wijze een duwtje in de rug. De Triple B 
Big Band Bennekom zorgt in de muziektent voor 
een vrolijke noot om de atleten vooruit te 'blazen'. 

Deelnemers kunnen zich op vrijdag 23 juni een half 
uur voor de start in hardlooptenue verzamelen op 
het Van Slootenplein. Er is ter plekke geen ruimte 
voor omkleden en/of douchen. 

Een oproep aan iedereen: verzamel zoveel mogelijk 
mensen die jou/u willen sponsoren (per ronde of 
met een vast bedrag). Aanmelden kan vooraf op de 
website www.cross2cross.nl en op de dag van 
Cross2Cross (tot kort voor het startschot). Het is 
uiteraard ook mogelijk om direct een bijdrage over 
te maken op rekening NL 96 RABO 0307 0023 57 
t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Bennekom, o.v.v. 
Cross2Cross 23 juni. 

Meer informatie: www.cross2cross.nl. 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/schoondrinkwaterMkonoo
http://bit.ly/VisverwerkingKanara
http://www.cross2cross.nl/
http://www.cross2cross.nl/
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 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Over ‘presentia realis’ in de Eucharistie 
1. “Transsubstantiatie” wil juist zeggen dat 
brood en wijn NIET fysiek in lichaam van Christus 
veranderden. Deze tweet van Hendro 
Munsterman1) (12-05-2017) is aanleiding verder op 
de kwestie in te gaan. “Over het vieren van 
eucharistie” schreef ik eerder in het NieuwSBlad 
voor de katholieken in Bennekom2). 
2. “De filosofische term is destijds juist bedacht 
om een al te fysieke voorstelling van de eucharistie 
te vermijden”. Ik herinner me dat de nonnen die 
ons voorbereidden op de ‘Eerste Heilige Communie’ 
– twee en tachtig jaar geleden – ons voorhielden 
dat we niet op de H. Hostie mochten kauwen. Het 
misverstand heeft zich generaties lang kunnen 
handhaven. 
3. De tijdgeest van de middeleeuwen maakte 
het mogelijk symbool en werkelijkheid als een 
vanzelfsprekendheid te doen samenvallen in de 
werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in 
de viering van de eucharistie. 
4. In de 13e eeuw veranderde die vanzelf-
sprekendheid in een theologisch vraagstuk. Het 4e 
Lateraans concilie (11-30 november 1215) onder 
paus Innocentius III, koos voor de leer van de 
transsubstantiatie. Jezus wordt niet fysiek 
geconsumeerd, maar zijn werkelijke tegenwoordig-
heid is meer dan louter een symbool, zoals later in 
de reformatie zou worden aangenomen. 
5. <CITAAT> “Het realiteitskarakter van het 
lichaam en bloed van Christus tijdens de mis had in 
de afgelopen eeuwen herhaaldelijk op de 
theologische agenda gestaan. Het concilie besloot 
de formule ‘transsubstantiatie’ te kiezen: terwijl in 
alle andere omstandigheden accidenten (kleur, 
geur) kunnen veranderen, maar de substantie niet, 
gebeurt dat tijdens de consecratie wel. Brood en 
wijn maken plaats voor een andere substantie, 
lichaam en bloed van Christus, teken van zijn offer 
voor de mensheid. Door deze on-Bijbelse 
onderbouwing werd enerzijds een oppervlakkig 
realisme omzeild, alsof Jezus van Nazareth fysiek 
werd geconsumeerd, en anderzijds een puur 
symbolische interpretatie vermeden, die al 
herhaaldelijk bepleit was en enkele eeuwen later in 
de meeste reformatorische tradities ingang zou 
vinden”. <EINDE CITAAT> (“De paus en de wereld”, 
Frans Willem Lantink en Jeroen Koch (red), 2012, 
Boom, Amsterdam. Bladz. 128). 

6. Sedert die tijd voert de Kerk een beleid van 
hiërarchische centralisatie. De autonomie van de 
kerkprovincies, de bisdommen, werd steeds verder 
beperkt tegenover de macht van de Romeinse 
curie. Het is ook dit 4e Lateraans concilie dat het 
principe formuleerde van de mis als de exclusieve 
competentie van de priester. Als dan het moment 
waarop de transsubstantiatie in de Eucharistie 
precies plaats vindt, gekoppeld wordt aan het 
moment waarop de priester een paar woorden van 
het instellingsverhaal uitspreekt, dan komt de 
gedachte aan de priester als de machtige magiër 
wel heel dichtbij. In onze dagen voelen we ons 
beter thuis bij de gedachte dat het de 
geloofsgemeenschap is die eucharistie viert door de 
belofte van Jezus in Mt. 18,20 – Waar twee of drie 
in mijn naam vergaderd zijn ben ik in hun midden – 
waar Jezus het verzamelde biddende volk tot 
instrument maakt van Zijn aanwezigheid. 
7. De leer van de transsubstantiatie werd 
opgesteld onder de aannames van de 
middeleeuwse tijd, en het is allerminst duidelijk dat 
daardoor ook de beste oplossingen voor de 
toekomst waren uitgeput. Voor de Middeleeuwen 
leek een top-down voorziening de enige juiste 
manier om de legitimiteit van de priesterlijke 
bevoegdheden vast te stellen. In de katholieke kerk 
werd het christelijke geloofsgoed uitsluitend 
geformuleerd vanuit het oogpunt en de positie van 
de clerus, zowel om de goddelijke mysteriën zo 
goed mogelijk onder woorden te brengen, als wel 
om hun onaantastbare status tot uitdrukking te 
brengen. 
8. Tot en met de 19e eeuw heeft die 
centraliserende machtstendens in toenemende 
mate bestaan als verweer tegen de sedert de 
Renaissance (16e eeuw) opkomende autonomie van 
de mens. In achtereenvolgende perioden van 
Renaissance – Verlichting – Reformatie – 
Modernisme – Evolutietheorie – Postmodernisme 
voerde de Kerk een, wat we zouden kunnen 
noemen, defensief anti-beleid. Tot de Kerk in de 
persoon van paus Johannes XXIII er achter kwam 
dat de wereld en de tijdgeest waren veranderd. 
9. Het pontificaat van Paus Johannes XXIII heeft 
te kort mogen duren. Bij zijn aantreden werd 
vanwege zijn leeftijd al gesproken van een 
overgangspaus. Als om de Kerk gereed te maken 
voor de nieuwe tijd. In de verwarring die na zijn 
overlijden ontstond hebben zijn tegenstanders de 
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kans gegrepen de Kerk terug te voeren naar vóór-
conciliaire tijden. 
10. Het besef begint door te dringen dat in plaats 
van het verkondigen van de waarheid van een 
religie het meer de voorkeur verdient te streven 
naar de vorming van een wereldwijde gemeenschap 
waarin alle volken in wederzijds respect naast 
elkaar kunnen leven. Daarvoor pleit bijvoorbeeld 
Karen Armstrong in haar boek “Compassie”. 
Armstrong schrijft in haar voorwoord: “Alle religies 
benadrukken dat compassie een blijk van ware 
spiritualiteit is en dat ze ons in contact brengt met 
de transcendente aanwezigheid die we God, 
Brahma, nirwana of tao noemen. Alle religies 
hebben hun eigen versie geformuleerd van wat 
soms wel de ‘gulden regel’ wordt genoemd: ‘Wat gij 
niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander 
niet’– of positief gesteld: ’Behandel anderen altijd 
zoals je zelf wilt worden behandeld.’ Verder 
benadrukken ze allemaal dat je je menslievendheid 
niet mag beperken tot je eigen groep. Je moet 
zorgzaam zijn voor iedereen – zelfs voor je 
vijanden.” 
11. Je kunt niet stellen dat er in onze dagen geen 
belangstelling meer is voor religie. Allerlei vormen 
van religie en uitingen daarvan in bijeenkomsten en 
tijdschriften duiken op. Waarom lopen onze rooms-
katholieke en andere christelijke kerken dan leeg? 
Omdat die kerken weigeren de autonomie van haar 
leden te erkennen en daardoor haar autoriteit 
hebben verloren. In plaats daarvan hebben zij haar 
gezag ingeruild voor de macht van dogma’s en 
juridische structuren. 
12. Maar in onze dagen vragen wij om andere 
woorden om de goddelijke mysteriën tot 
uitdrukking te brengen en andere structuren om de 
clerus zijn plaats te geven. Gaat paus Franciscus met 
zijn geest van barmhartigheid en onderscheiding 
(Amoris Laetitia) en van openheid naar de 
onderscheiden religies het verschil maken? 

Timo Harmsen, Bennekom, 14 mei 2017 
1) De rooms-katholieke theoloog en journalist Hendro 

Munsterman is door het publiek gekozen tot Katholiek van het 
Jaar 2015. Hij bleef daarmee nipt de Groningse bisschop De 
Korte voor. Hendro Munsterman is katholiek theoloog (1972) 
en werkzaam aan de katholieke Universiteit van Lyon, waar hij 
dogmatische theologie doceert. Hij is tevens lid van de Société 
Française d’Etudes Mariales en van de Katholieke Vereniging 
voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Munsterman kreeg 
de publieksstemmen vanwege zijn gemotiveerde en niet-
aflatende inzet om rooms-katholiek nieuws te verspreiden via 
sociale media. Sinds vorig jaar is hij bovendien door het 
Nederlands Dagblad aangetrokken als correspondent. Het 
bracht Munsterman grotere bekendheid met radio- en 
televisie-interviews. Bron: http://www.katholiek.nl/actueel/ 
hendro-munsterman-gekozen-tot-katholiek-van-het-jaar/ 

2) http://bit.ly/vierenvaneucharistie, p.22; of timoharmsen.nl/ 

2015/04/02/over-het-vieren-van-eucharistie/; zie voor de 
eerder in dit blad, respectievelijk het voormalige parochieblad, 
door Timo Harmsen geschreven artikelen zijn website: 
www.relisofie.nl. 

De ogen openen – Jezus in de synagoge 
van Nazaret, Lucas 4, 16-30 
Het eerste openbare optreden van Jezus waarover 
het evangelie van Lucas vertelt, vindt plaats in de 
synagoge van Nazaret, het dorp waar Jezus is 
opgegroeid. Ten overstaan van zijn oude buren en 
verwanten laat Jezus zien wat hij wil gaan doen in 
zijn leven. Het is niet iets volkomen nieuws, want hij 
wil gaan staan in een traditie die al ouder is, die 
lang geleden door de profeet Jesaja is begonnen en 
door diens leerlingen is voortgezet. Die spraken in 
een tijd waarin het volk diep verdeeld was, met 
grote verschillen tussen arm en rijk, tussen rein en 
onrein. Sommige bevolkingsgroepen hoorden er 
zelfs helemaal niet bij. Jesaja zei: “Deze situatie gaat 
veranderen. De armen, degenen die treuren, de 
blinden, de gevangenen – zij zullen allemaal Gods 
rechtvaardigheid gaan meemaken.” De profeet en 
zijn leerlingen zagen die rechtvaardigheid van God 
heel concreet, als een maatschappelijke omwente-
ling. Deze boodschap hoorden de priesters, de 
bestuurders en de gezeten burgers niet graag. Wat 
zouden al die arme en onreine mensen zich niet 
gaan verbeelden? Maar het is deze droom van 
Jesaja die Jezus enthousiast maakt en die hij 
opneemt. 

In zijn dagen, de eerste eeuw van onze jaartelling, 
was de maatschappelijke situatie in Palestina zo 
mogelijk nog moeilijker en onrechtvaardiger dan in 
de tijd van Jesaja. De Romeinen bezetten het land 
en legden zware belastingen op. De Tempel van 
Jerusalem inde weer andere belastingen en 
predikte bovendien onverkort de strikte scheiding 
tussen wie rein en onrein waren. Vrouwen, zieken, 
kinderen, buitenlanders, Samaritanen, tollenaars en 
vele anderen hoorden vaak al op voorhand in de 
laatste categorie. Mensen verlangden naar een 
woord van troost en hoop, waarschijnlijk ook velen 
uit Nazaret. De tekst die Jezus uitkiest om te lezen, 
wekt daarom verwachtingen. Als hij klaar is, zijn de 
ogen van alle aanwezigen op hem gericht. Dan zegt 
Jezus iets gewaagds: “Dit Schriftwoord is nu in 
vervulling gegaan!”  

De gerechtigheid van God heeft niet alleen 
betrekking op de toekomst, maar geldt voor nu. 
Wanneer wij ons nu laten raken door de Geest die 
God ons schenkt, gaan onze ogen open en zien we 
wat ons te doen staat. Jezus wil daarin voorop gaan. 

http://www.katholiek.nl/%20actueel/hendro-munsterman-gekozen-tot-katholiek-van-het-jaar/
http://www.katholiek.nl/%20actueel/hendro-munsterman-gekozen-tot-katholiek-van-het-jaar/
http://bit.ly/vierenvaneucharistie
http://timoharmsen.nl/2015/04/02/over-het-vieren-van-eucharistie/
http://timoharmsen.nl/2015/04/02/over-het-vieren-van-eucharistie/
http://www.relisofie.nl/
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Hij richt zich in de eerste plaats tot degenen die 
buitengesloten worden, maar ook tot degenen die 
liever niet zien wat er allemaal mis is. “Ik ben 
gekomen om blinden het licht in hun ogen aan te 
kondigen.” Deze keer spreekt Jezus niet over 
oogletsel, maar over het niet willen zien van de 
nood van anderen. “Geloof me, het is mogelijk om 
ook van deze blindheid te genezen.” De oude 

bekenden uit Nazaret geloven Jezus niet, ze voelen 
zich gebruuskeerd en wijzen hem af. Maar hij laat 
zich niet ontmoedigen. Zijn missie begint pas net, 
zijn goede boodschap voor hen die uitgesloten 
worden én voor hen die uitsluiten. 

Marc van der Post 
 

 
 
 
 
 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Let op! Aangepast rooster parochieblad 

Door de redactie van TitusBreed is het rooster van het parochieblad enkele malen aangepast; dat heeft ook 
consequenties voor ons NieuwSBlad: zie de vet/cursief gedrukte data in onderstaand overzicht. 
 

Agenda Nieuw S Blad Bennekom voor 2017 

nummer bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 
zondag 

redactie- 
vergadering 

dinsdag 

binden 
woensdag 

Zomer za 15 juli t/m vr 8 sep 2 jul 4 jul 12 juli 

Seizoenstart za 9 sep t/m vr 20 okt 27 aug 29 aug 6 sep 

Herfst za 21 okt t/m vr 15 dec 8 okt 10 okt 18 okt 

Kerstmis 2017 za 16 dec t/m vr ? jan 3 dec 5 dec 13 dec 

 
Voor TitusBreed gelden de volgende data in 2017: 

Thema bestreken periode 

Inleveren bij 
lokale 

redactie 
woensdag 

Inleveren bij 
Redactie@ 

Titusb.nl 
vrijdag 

TitusBreed 
ophalen vanaf 

09.00 uur 
woensdag 

Zomer za 15 juli t/m vr 8 sep 28 juni 30 juni 12 juli 

Seizoenstart za 9 sep t/m vr 20 okt 23 aug 25 aug 6 sep 

Herfst za 21 okt t/m vr 15 dec 4 okt 6 okt 18 okt 

Kerstmis 2017 za 16 dec t/m vr ? jan 29 nov 1 dec 13 dec 

 
 ______________________________________________________________________________________  
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Zomer) tot zondag 2 juli;voor TitusBreed tot wo. 28 juni. 

e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com 
 

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:baks65@gmail.com
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 _________________________ MARIA VIRGO 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 
Locatieraad 

 Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 0318 417 670 

 Rita van Doesum-Karsten (secretaris) 
 e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
 tel. 0318 418 025 

 Arend Jan Nell, (penningmeester) 
 e-mail: penningmeester@rkkerkbennekom.nl 

tel. 0318 430 988 

 Gerard Bolscher (gebouwen en beheer) 

 Truus Appelman, tel. 0318 414 943 

 Marieke Kok-Willemsen tel: 0318 417 088 
Pastoraatsgroep 

 Riet Kroes (voorzitter), kroes42@planet.nl, 
tel. 0318 418 002 

 Gilles Ampt, gilles.ampt@hccnet.nl, 
tel. 0317 412 288 

 Pieter Boers, pietboers@upcmail.nl, 
tel. 0318 847 568 

 José van der Meulen, jose@verbelco.nl,  
tel.0318 430 455 

Commissie van financiën en beheer 
Arend Jan Nell (penningmeester), 0318 430 988 
Bankrek. kerkbijdragen NL40 RABO 0113 9881 09 
t.n.v. Zalige Titus Brandsma Parochie, t.b.v. MVR 
Bennekom 
Technische Dienst 
Herman van de Akker, tel.0318 415 137 
Ledenadministratie 
Klaas van der Meulen, 
Korenlaan 32A, tel. 0318 430 455 
Parochiewacht 
Maandag t/m vrijdag 10.30-11.30 uur, Torenzaal, 
Heelsumseweg 1, tel. 0318 414 896 
Daarbuiten informatie via antwoordapparaat. 
Kostercontactpersoon 
John Veraa, Midden-Eng 34, tel. 0318 418 997 
Contactpersoon uitvaart en begrafenis 
Marian Bolscher, 0651 651 736 

Contactpersoon dopen 
Marian Bolscher, Berkenlaan 18; tel. 0318 417 237 
Wijkvertegenwoordiging 
Marian Bolscher, Berkenlaan 18; tel. 0318 417 237 
Caritas 
Huub Oude Vrielink 
Alexanderweg 56, tel. 0318 413 735 
Contact Kerk, Milieu en Samenleving 
Truus Appelman, tel. 0318 414 943 
Contact Raad van Kerken 
Janneke Postma-Bosch, 
Selterskampweg 23, tel 0318 415 813 
Agenda torenzaal en parochiezaal 
Ton Gommers-Smits, 
Honingklaver 2, tel. 0318 414 374 
Reservering van de kerk 
Arend Jan Nell, tel. 0318 430 988 
Koren 

 Gemengd Koor: Riet Kroes, 
Commandeursweg 42a, tel. 0318 418 002 

 ARSIS: Peter Wijngaard 
Hof van Putten 11, tel. 0318 417 670 

 Kinderkoor: Gertie Savelkoul 
Julianalaan 10, tel. 0318 575 965 

 Dameskoor: Nardie Breteler-klein Breteler 
Grintweg 303, tel. 0317 415 588 

 Schola cantorum: Klaas Postma, 
Selterskampweg 23, tel. 0318 415 813 

Werkgroep kinderwoorddienst 
vacant 
Werkgroep gezinsvieringen 
Miranda Meuwissen, Heelsumseweg 2, 
tel. 0318 420 497 
Werkgroep 1e communie 
Christianne Marcelis-van Acker 
Vossenweg 37, tel 0318 418 347 
Werkgroep jongerencatechese 
vacant 
On the Road (jongergroep) 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl 
Bezoekgroep 
Marian Bolscher, tel 0318 417 237 
Basisschool St. Alexander 
Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340 
www.alexanderschool-skovv.nl/ 
Katholiek Vrouwen Gilde 
Gea Kleipool-van de Goor 
Bosmeesterskamp 2B, tel. 0318 431 810 
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl 
Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:penningmeester@rkkerkbennekom.nl
mailto:kroes42@planet.nl
mailto:gilles.ampt@hccnet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:jose@verbelco.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
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 _______________________________________ Onze adverteerders ________________________________________  
 
De papieren uitgave van ons NieuwSBlad wordt in belangrijke mate mogelijk gemaakt door onze 
adverteerders, waarvoor wij hen dank verschuldigd zijn. Omdat het moeilijk is hun advertenties ook op te 
nemen in deze digitale uitgave vermelden wij onderstaand de adverterende bedrijven, met een aanklikbare 
link naar hun website – voor zover die bij ons bekend is. 

Jillis Baggerman makelaardij 

Liesbeth ter Elst: Aandacht voor ieder 

Boekhandel Novita 

Barneveld Schuurman Makelaars 

Baars Bedden 

Van den Top rijopleidingen 

De bloemenmand 

Den Engelsen bloemen/planten en diervoeding 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop 

Kapsalon Everline 

Schildersbedrijf Hoefakker 

Hartman tweewielers 

Schoenmakerij de Haan 

Auto van de Weerd 

Installatiebedrijf Van Ginkel 

Eijgenraam mannenmode 

Tuincentrum Hans Rozeboom 

Schildersbedrijf van Reemst 

instituut voor huidverzorging Eugenie de Groot 

Hans Mekking sigarenmagazijn 

Bloembinderij Lindhout 

Sa Lolla Ristorante 

Monuta uitvaart 

Bril 2000 

Henri’s Stekje 

China Garden 

Bistro Le Steak 

Smit & Moormann, notarissen 

Meubel & Interieur restyle 

Bouwbedrijf Van Grootheest 

Albert Heijn Bennekom 

Wijnhuis Bennekom 

Roelofs b.v. 

Bloemist Bennekom - De Violier 

eye wish opticiens Bennekom 

Herinneringshuys 't Hoge Heem 

Seasons Dameskleding Bennekom 

Van Wonderen –shoes and stuff 

Kapsalon Marage 

Geels woonwarenhuis 

Bruna Boekhandel - Bruna PostNL 
 

pizzeria Bennekom 

Café de Rechter Bennekom 

Het Oude Postkantoor 

 

http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.aandachtvoorieder.nl/Liesbeth.aspx
https://www.libris.nl/novita/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
http://www.baarsbedden.nl/
http://www.toples.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
http://www.dierenwinkel-in.nl/bennekom/engelsen-dierenspeciaalzaak-den
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://www.everlinecareforhair.nl/
https://www.hoefakkerschilder.nl/
http://www.hartmantweewielers.nl/
http://www.schoenmakerijdehaan.nl/
http://www.van-de-weerd.nl/
http://www.ginkel.nu/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
http://www.vanreemst.net/
http://www.eugenie-de-groot.nl/
http://www.winkelwebsite.nl/openingstijden/Mekking-Hans/52863
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://salolla.nl/
https://www.monuta.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
https://www.facebook.com/HenrisStekje/?ref=py_c
http://www.chinagarden-bennekom.com/
http://www.lesteak.nl/
http://www.smitmoormann.nl/
http://meubelrestyle.nl/
http://grootheest.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.roelofsede.nl/
https://www.regiobloemist.nl/?florist=17560
https://www.eyewish.nl/opticien/bennekom-dorpsstraat
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
http://bedrijven24.com/seasons-womanswear-dorpsstraat-bennekom
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.boekhandel-in.nl/bennekom/bruna-en-boekhandel-bennekom
http://www.placeslookup.com/place/postnl-bruna-bennekom-dorpsstr/
http://www.placeslookup.com/place/postnl-bruna-bennekom-dorpsstr/
http://pizzeriabennekom.nl/
http://www.eencafe.nl/bennekom/de-rechter-caf%C3%A9
http://www.het-oudepostkantoor.nl/

