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 ___________________________________ ZOMER ____________________________________ 

‘Ik teken je gelaat uit korenaren: jij was de glimlach van het zomerland en aan de fluisterende velden waren 
je haren en je dromen nauw verwant.’ (Hans Warren 1951) 

Als ’s morgens en ’s avonds de vogels zingen, als mensen met wapperende luchtige kleding zingend fietsen 
of heerlijk in de zon chillen, dan weten we weer dat het zomer is. Tijd om zonnestralen rond het vermoeide 
lichaam te laten spelen, om rust te nemen, op stap te gaan of lekker thuis te blijven. 

Bij Matteüs lezen we hoe Jezus zegt: “Komt allen tot mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie rust geven.” 

Je krijgt wel eens het gevoel, dat het in onze maatschappij nogal aan rust ontbreekt. De verleiding is zo 
groot om alsmaar door te hollen. Zondagen verschillen weinig meer van andere dagen en zelfs als we op 
vakantie gaan, gaan we het liefst in hetzelfde ritme door. Krijgt het zaad van de rust, van de vrede, dat we 
in de zomerse periode mogen zaaien, nog wel genoeg kans om te wortelen, om vrucht te dragen? Om na 
de zomer weer op een positieve manier het schooljaar, ons werk en het gewone leven op te pakken? Om 
weer stevig op onze benen te staan, zoals een rots die stormen kan trotseren. Om weer dat vertrouwen te 
hebben dat God ons nabij blijft, in goede en in slechte tijden. 

Laten we volop van de zomer genieten, ons weer bewust zijn dat we in de palm van Gods hand leven. Laten 
we ruimte en tijd maken voor elkaar en voor God, zodat we uitgerust straks verder kunnen. Laten we elkaar 
de Ierse zegen toewensen:  

Dat de weg je tegemoet mag komen  
en de wind altijd in je rug zal zijn.  
Dat de zon warm op je gezicht zal schijnen;  
en dat het zacht mag regenen op je velden. 
Tot we elkaar weer zien, wensen we elkaar  
dat God je in de palm van zijn hand zal houden. 
Tot we weer terug zijn hier, wensen we elkaar  
dat God je in de palm van zijn hand zal houden. 

Of, zeggen we het met de dichter Hans Warren: 

‘Wij zoeken het volmaakte landschap van de ziel, met wind in graan en popels, en de hoge, zingende regen 
over mijn geboortegrond’ 

Antoinette van Schaik 
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Agenda 
aug 23 vlegeldag 
sep 1 on the road 
 16 wandeling harderwijk 
 17 viering mozes 
 17 opening klokken van chagall 
 

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 16 juli t/m 10 
september in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  

zondag 16 juli, 15de 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 
intenties: Jan Schipper 

zondag 23 juli, 16de zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 30 juli, 17de zondag door het jaar 
10.15 uur: Titusviering in Veenendaal 
voorgangers: pastoraal team 

zondag 6 augustus, 18de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

dameskoor 
voorganger: pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Oase Oosterbeek 

zondag 13 augustus, 19de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

cantors  
voorganger: pastor Guido Dieteren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Amnesty International 

zondag 20 augustus, 20ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Laudenviering 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 27 augustus, 21ste zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. dameskoor 
voorganger: pater Hans Koenen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MIVA 

zondag 3 september, 22ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Schola 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Steunfonds Vluchtelingen 

Wageningen 

zondag 10 september, 23ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v.  

ARSIS 
voorganger: Ruud van der Linden 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Cordaid, vluchtelingenproject 
 
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. 
juli 09 10.00u Nora afwezig  
 23 10.00u Kroes 0318 418 002 
aug 06 10.00u Meijs 0318 4 18 273 
 20 10.00u v. Lammeren 0318 415 479 
sep 03 10.00u Nell 0318 430 988 

Janine van Schaijk, Generaal Foulkesweg 15, 
appartement 116, 6703 BJ Wageningen, tel. 0317 
421 285 
juli 09 10.00u Breteler 0317 415 588 
 23 10.00u Beerepoot 0317 423 570 
aug 06 10.00u De Vocht 0318 413 088 
 20 10.00u De Groot 0318 417 355 
sep 03 10.00u Breteler 0317 415 588 

Mevr. Snels de Laat, Zorgcentrum Machtella, 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom, 
kamer 20; tel. 0318 752 413 
juli 09 10.00u Baks 0318 418 686 
 23 10.00u Schlepers 0318 416 304 
aug 06 10.00u v. Oostrum 0318 417 889 
 20 10.00u Baks 0318 418 686 
sep 03 10.00u Kroes 0318 418 002 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen


 

5 
 

Mededelingen 
Gedoopt 
- Op 10 juni 2017 is gedoopt Thomas Mees 

Hansmann, Tommy, zoon van Philip Hansmann en 
Hanneke Hermans, broer van Matthijs en Milena. 
Zij wonen aan de Diedenweg 42 in Bennekom 

Afval 
Met ingang van 1 juli staan er ook bij de kerk 4 
afvalcontainers. Dit betekent dat de plasticzakken 
die in de keuken en de Torenzaal hangen geleegd 
kunnen worden in de grote container die achter in 
de tuin bij de poort staat (de zakken mogen er niet 
in gegooid worden). Als de wekelijkse schoon-
makers de zakken even legen komt het allemaal 
goed. Zo komt er ook binnenkort een papier 
container en kunnen de papierdozen die in de 
zaaltjes staan ook geleegd worden. Zo worden wij 
steeds meer een duurzame kerk. Alle medewerkers 
bedankt voor jullie medewerking. 

Eerste communie, 11 juni 2017 

 
 

Afgelopen zondag 11 juni was het zo ver, een kleine 
maar enthousiaste groep van 6 kinderen heeft hun 
Eerste Heilige Communie gedaan. Tijdens de voor-
bereidingsbijeenkomsten hebben de kinderen, 
vanaf de presentatieviering in februari rondom 
thema’s die met geloven te maken, samen 
toegewerkt naar deze dag. Bijzonder was ook de 
pesachmaaltijd in de Goede Week waarin ook veel 
aandacht was voor de verschillende symbolen die 
een rol spelen in deze bijzondere tijd. Ook is er heel 
praktisch aandacht besteed aan het helpen van je 
naasten door geld te sparen voor weeskinderen in 
Bolivia. In de week voor de communie is de hele 
klas nog op bezoek geweest in de kerk om ook eens 
te horen waar hun klasgenoten in de weken ervoor 
mee bezig zijn geweest. 

Na een generale repetitie op vrijdag met Pater 
Beemster en het versieren van de kerk met slingers 
en bloemen op zaterdag was het afgelopen zondag 
dan eindelijk zover. De dag kreeg meteen al een 
feestelijk tintje toen iedereen wakker werd met een 

stralende zon. Eindelijk mochten de mooie kleren 
aan en daarna konden alle communicantjes vol 
spanning op weg naar een gezellig volle kerk. Het 
was een ongedwongen en warme viering waarbij 
Hans Lucassen en Pater Beemster zowel de 
kinderen, maar ook het gezin en de overige familie 
en aanwezigen betrokken en op een warme en 
toegankelijke manier toespraken. De aanwezigheid 
van het kinderkoor gaf de viering een vrolijke kleur 
met feestelijke en leuke liedjes. 

Hoogtepunt van de viering was natuurlijk de eerste 
heilige communie. Een voor een mochten alle 
communicantjes met hun gezin hiervoor naar voren 
komen. Daarna pas mochten alle andere mensen 
naar voren komen voor de communie. Na afloop 
was er gelegenheid om in het nog altijd stralende 
zonnetje op het kerkplein nog even gezellig af te 
sluiten met een kopje koffie of ranja. 

Zowel de kinderen als de ouders kijken terug op een 
heel bijzondere viering en een hele mooie dag. En 
we willen graag iedereen bedanken die hieraan 
heeft bijgedragen! Een speciaal woordje van dank 
gaat uit naar Christianne en Thera die ervoor 
gezorgd hebben dat zowel de grote dag zelf als de 
voorbereidingen zowel inhoudelijk als organisa-
torisch op rolletjes hebben gelopen. Dank jullie wel! 

Anniek, Fidel, Finn, Ludi, Matthijs en Philip 

Eerste bijeenkomt On the Road 

 

Op vrijdagavond 16 juni heeft de eerste 
bijeenkomst van de jongerengroep ‘On the Road’ 
plaatsgevonden. Met 12 jongeren hebben we een 
onwijs gezellige avond gehad. De eerste bijeen-
komst stond in het teken van genieten en 
kennismaken. 

We hebben verschillende spelletjes gedaan om 
elkaar (beter) te leren kennen. We weten nu waar 
we elkaar voor kunnen wakker maken midden in de 
nacht. Daarna hebben we een stukje uit Prediker 
gelezen (Prediker 9: 7-8, 11-9-10) en samen bespro-
ken door middel van het beantwoorden van een 
aantal vragen. Naast het wat serieuzere gedeelte 
hebben we vooral veel plezier gemaakt met elkaar 
en hebben we genoten. Na het sjoelen met M&M’s 
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(en ze daarna opeten uiteraard) ging de chocolade-
fontein aan. Ook hebben we de gebedsbox 
geïntroduceerd. De jongeren kunnen hun dank- en 
gebedspunten opschrijven en in de gebedsbox 
doen. Deze worden gelezen tijdens de voorbeden 
op zondag. 

 

Op vrijdag 1 september gaan we weer van start. 
Iedereen tussen de 12 en 14 jaar is van harte 
welkom. We beginnen om 20:00 uur in de torenzaal 
van de RK kerk in Bennekom. We gaan er opnieuw 
een leuke avond van te maken! 

Wil je meer weten of een keer langskomen? Kijk 
dan op onze facebookgroep www.facebook.com/ 
groups/ontheroadbennekom/ of neem contact met 
ons op: ontheroad@rkkerkbennekom.nl. 

High tea voor alle vrijwilligers 
Zondag de 25e juni vond de high tea voor alle 
vrijwilligers weer plaats in de tuin van onze kerk. 
Ondanks de frisse bries hebben we toch optimaal 
gebruik kunnen maken van de tuin. Het was weer 
een gezellige middag, waarbij naast een dankwoord 
van Peter namens de locatieraad aan alle 
vrijwilligers, Nardie Breteler als vrijwilligster van het 
jaar werd verkozen. 

 

Meer foto’s op de website: 
www.rkkerkbennekom.nl/fotos/fotos-high-tea/. 

Kindernatuurhappening 
Zondag 20 mei vond in het kader van de 
jubileumviering MVR60 een geslaagde kinder-
natuurhappening plaats. We boften met het weer, 
het was droog. Een tiental kinderen, opgesplitst in 2 
groepjes, gingen aan de slag met het timmeren van 

een vogelhuisje of insectenhuisje, of gingen in de 
tuin de meegebrachte, en dus zelf opgekweekte 
plantjes poten. Gerard had een keurig plantveld 
opgeleverd en had zelf ook nog planten 
meegebracht van zaadjes uit de overgebleven 
uitdeeldoosjes. Het plantveld staat nu helemaal vol. 
Stef had alles prachtig voorbereid, maar kinderen 
slaan nu eenmaal niet zo hard met een hamer, dus 
ze zijn lekker aan de slag geweest. Wat drinken, wat 
lekkers en een bijpassende kleurplaat completeerde 
het geheel. 

 

Terugblik op de korte liturgiecursus 
http://bit.ly/toerustingcursus 

Elf parochianen hebben met veel plezier de 
afgelopen maanden kennisgemaakt en zich verdiept 
in de beginselen van liturgie. Het waren 5 
inspirerende cursusavonden in Bennekom en 
Wageningen, die afwisselend werden verzorgd door 
pastoor Henri ten Have en de liturgiedocent Andries 
Govaart. Het deelnemersveld was heel divers en 
bestond uit enkele lectoren, parochiële voor-
gangers, koorleden en leden van werkgroepen 
gezinsviering. Voor iedereen was er iets te halen om 
te gebruiken bij de voorbereiding van een viering 
maar ook om bewuster te vieren. We hebben veel 
enthousiaste reacties mogen vernemen. Een hele 
persoonlijke verwoording is deze:  

"Zowel tijdens de avond met Henri als de avond 
met Andries waarbij ik als deelnemer aanwezig was, 
vond ik het bijzonder om 'stil te worden' en stil te 
staan bij de verschillende elementen van een 
viering en waarom deze zo opgebouwd is. Stil 
worden als je de kerk binnenkomt, maar ook stil 
worden in jezelf: Wat betekent 'bidden' voor jou? In 
gesprek met elkaar over bidden vonden we als 
deelnemers onder elkaar raakvlakken maar ook 
persoonlijke aspecten die zin geven. We hebben 
samen gelachen, gezongen en zijn geïnspireerd naar 
huis gegaan.” 

Hele hartelijke dank aan Henri en Andries voor de 
boeiende en leerzame avonden. 

Namens de organisatie van de korte cursusreeks 
liturgie, Gilles Ampt en Marieke Kok-Willemsen 

http://www.facebook.com/groups/ontheroadbennekom/
http://www.facebook.com/groups/ontheroadbennekom/
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.rkkerkbennekom.nl/fotos/fotos-high-tea/
http://bit.ly/toerustingcursus
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Collecteopbrengsten april – mei 2017 
Datum 
viering 

Eigen 
parochie 

2de 
collecte 

Doel 2de collecte 

14 mei 103,91 108,71 
Jonge moeders 

(Cordaid) 

21 mei 80,15 85,30 EPAFRAS 

28 mei 116,75 151,45 Hospice Bennekom 

4 juni 163,20 253,65 
Week Nederlandse 

Missionaris 

11 juni 201,08 295,18 
MOV straatkinderen 

Bolivia 

18 juni 82,08 91,80 
Inloophuis 

Wageningen 

25 juni 116,65 124,75 Caritas 

Totaal 863,82 1110,84  

Voor de komende periode staan voor de 2de 
collectes de volgende bestemmingen op het 
programma: 
- Op 16 juli is de collecte voor de ondersteuning van 

Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Grenzen 
geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in 
oorlogs- en conflictsituaties, op díe plekken waar 
mensenlevens worden bedreigd door onder-
voeding, epidemieën of een natuurramp. 

- In de viering van 23 juli is de opbrengst van de 
collecte voor Caritas in Bennekom 

- Op 6 augustus collecteren we voor het inloophuis 
Oase in Oosterbeek. Oase is een open en gastvrij 
huis dat ruimte biedt voor ontmoeting, rust, 
bezinning en inspiratie. 

- Op 13 augustus is de collecte bestemd voor 
Amnesty International; dit is een wereldwijde 
beweging van meer dan 7 miljoen mensen in meer 
dan 150 landen. Met elkaar strijdt Amnesty 

International tegen mensenrechtenschendingen 
en onrecht. 

- Op 20 augustus is de collecte voor Caritas in 
Bennekom 

- Op 27 augustus is de collecte bestemd voor MIVA. 
MIVA ondersteunt ontwikkelingsprojecten met 
onmisbare vervoersmiddelen en communicatie-
middelen. MIVA brengt bestemmingen dichterbij. 
Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder 
project: brommers voor veldwerkers in Burkina 
Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare 
mensen in dit arme land bereiken en helpen. 
Brommers zijn hier van levensbelang. 

- 10 september is de collecte opbrengst bestemd 
voor vluchtelingenprojecten van Cordaid o.a. in 
Syrië. De oorlog in Syrië duurt al zes jaar. Voedsel 
is voor mensen in de verwoeste stad Aleppo 
schaars of onbetaalbaar geworden. In deze stad 
bereidt een gaarkeuken met steun van Cordaid 
8000 warme maaltijden per dag. 

- Op 3 september is de collecte voor het Steunfonds 
Vluchtelingen in Wageningen. Het Steunfonds 
Vluchtelingen Wageningen verstrekt in bijzondere 
gevallen giften of leningen aan vluchtelingen en 
asielzoekers, die op een of andere manier 
verbonden zijn met Wageningen. Het gaat daarbij 
om kosten, die samenhangen met de asiel-
procedure of verblijfstatus, gezinshereniging, 
onverwachte uitgaven voor zorg, studie, etc. 
Kortom, kosten die niet door de officiële instanties 
gedragen worden en die voor betrokkenen van 
buitengewoon belang zijn. 

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

 

De klokken van Chagall 
 

 
 
Zie onze website: http://bit.ly/klokkenvanchagall 
  

http://bit.ly/klokkenvanchagall
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Tijd voor bezinning: najaarsprogramma MVR60 
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 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Het KVG reisje, ook leuk voor deze zomer! 
Namens ons bestuur wensen we u goede en 
inspirerende, ontspannen en mooie juli en augustus 
maanden. Of u nu naar het buitenland gaat of in 
eigen land blijft, geniet van wat u ziet, ruikt, proeft, 
hoort en van alle rust, ofwel: “alles is even anders”. 
En mocht u niet goed weten waar naar toe te gaan: 
we hebben een prachtig K.V.G. reisje gehad naar de 
Overijsselse Vecht. Daar vindt u o.a. de dorpen 
Hardenberg, Ommen, Vilsteren, Dalfsen en Zwolle. 
In Nederland ligt zo’n 60 kilometer van deze 
regenrivier, die uit Duitsland komt. Wij hebben met 
ons reisje vanuit Ommen een mooie boottocht over 
de Vecht gehad. Langs de oever zagen we een 
waterspreeuw en er zit vast en zeker ook hier en 
daar een ijsvogeltje. In het gebied rond deze Vecht 
zijn ook diverse landgoederen te zien vanaf de weg. 
Er is ook een B&B bij landgoed Hessum, bij het 
melkveebedrijf. U kunt wat eten of drinken in de 
“Nieuwe Ruif” in Vilsteren. U kunt er tevens 
overnachten. Wij hebben de tour langs de 
landgoederen met gids gedaan in een bus. Zo heeft 
u meteen een overzicht van ons K.V.G. reisje. Het 
was een gezellige dag. 
Wat er te gebeuren staat 
Maandag 11 september. Openingsavond van het 
K.V.G., die begint met een korte viering, waarna 
koffie en de ledenvergadering. Marian Bolscher 
verzorgt de viering en het leek haar prettig om qua 
tijd iets later te beginnen en een iets kortere viering 
dan anders te houden. Het thema is ook dit jaar: 
”Wat raakt verbindt”. We beginnen dus iets later 
met de viering, nl. om 19.30 uur. De koffie en thee 
is dan rond 20.00 uur, waarna de ledenvergadering. 
U bent allen van harte welkom.  

De aarde schuilt in een korrel zand 
Het heelal in een bloemblad puur, 
De oneindigheid in de palm van uw hand 
en de eeuwigheid in een uur. 

William Blake (1757-1827) 

Namens ons hele bestuur wensen we u een goede 
zomer toe, Gea Kleipool, voorzitter. 

Collecte Steunfonds Vluchtelingenwerk 
3 september collecte 

MVR Bennekom 
Bankrekening Steunfonds: 

NL12 INGB 0008 2424 76 

Het Steunfonds Vluchtelingen 
Wageningen verstrekt in bijzondere gevallen giften 
of leningen aan vluchtelingen en asielzoekers, die 
op een of andere manier verbonden zijn met 
Wageningen en ondersteund worden door VWON, 
Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie 
Wageningen. Het gaat daarbij om kosten, die 
samenhangen met de asielprocedure of 
verblijfstatus, gezinshereniging, onverwachte 
uitgaven voor zorg, studie, etc.. Kortom, kosten die 
niet door de officiële instanties gedragen worden 
en die voor betrokkenen van buitengewoon belang 
zijn. 

Daarnaast draagt het Steunfonds bij aan het 
leefgeld voor asielzoekers zonder enige inkomsten. 
Hierbij gaat het vooral om het lenigen van 
humanitaire nood. Het zijn vaak kleine bedragen. 
Ook blijft het nog steeds nodig medische kosten 
voor deze categorie asielzoekers te betalen. Het 
betreft hier steeds asielzoekers, die legaal in 
Nederland verblijven, maar geen officiële/ 
structurele ondersteuning krijgen. Zij worden 
ondersteund door de stichting Vluchtelingen Onder 
Dak (VOD) dan wel Stichting Mai Mi Bath. 

Het Steunfonds Vluchtelingen Wageningen is reeds 
tientallen jaren actief voor de vluchtelingen en 
asielzoekers, die verbonden zijn met Wageningen. 
Het Steunfonds was dit jaar ook weer betrokken bij 
gezinsherenigingen van vluchtelingen uit Syrië en 
Eritrea. De vaders maken de gevaarlijke reis vaak 
alleen en vragen na statusverlening gezins-
hereniging aan, die in alle gevallen ook is 
toegekend. Het fonds ondersteunt ook status-
houders, die vanwege hoge medische kosten hun 
eigen risico van de ziektekostenverzekering moeilijk 
kunnen betalen. 

Afgelopen jaar heeft het fonds 55 aanvragen voor 
steunverlening van vluchtelingen en statushouders, 
opgesteld met behulp van de vrijwilligers, in 
behandeling genomen. Er is voor een totaal van 
bijna € 15.000 toegekend. Dankzij de jaarlijkse 
bijdragen van de plaatselijke kerken, het Weduwe 
en Wezenfonds zijn we elk jaar in staat om de 
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meeste aanvragen te honoreren, maar gezien de – 
te verwachten – gezinsherenigingen van Syrische en 
Eritrese statushouders blijven extra inkomsten van 
harte welkom. 

Christ Elsten, Voorzitter 
Steunfonds Vluchtelingen Wageningen 

Vlegeldag 
Over 6 weken is het alweer augustus en dit 
betekent dat in die maand de Vlegeldag wordt 
georganiseerd. En wel op woensdag 23 augustus. 
Dit jaar zal dit iets anders verlopen als voorgaande 
jaren. De kerk is de hele dag open en er is gezellig 
koffie/thee en fris te drinken op het plein. 
Natuurlijk rekenen we ook weer op veel lekkers bij 
de koffie van alle bakkers en baksters. Er is dit jaar 
geen boekenmarkt, dus er worden geen boeken 
ingenomen. Kleine spullen zoals jam, cd’s enz. zijn 
wel welkom. Ook is er weer een grote kledingbeurs 
van Janneke. De organisatie is dit jaar in handen van 
2 nieuwe coördinatoren, n.l. John v. d. Linden en 
Pieter Boers. De medewerkers worden nog 
benaderd door Truus Appelman. Let op de 
publicaties en mededelingen. 

RK Rent Keihard bij Cross2Cross 
Een feestelijke drukte in het centrum van 
Bennekom in de vroege zomeravond van 23 juni. 
Terwijl de Bennekomse Big Band zijn beste beentje 
voorzet in de muziekkoepel op het Van 
Slootenplein, rennen kinderen onder de finishpoort 
door, halen een stempel, en vertrekken weer snel 
richting het Bart van Elstplantsoen aan de andere 
kant van het centrum, naast de katholieke kerk. 
Daar is een drinkpost bij het keerpunt, want de 
jeugd loopt bijna een uur lang om zoveel mogelijk 
betaalde rondjes te rennen voor het goede doel van 
Cross2Cross. 

 

De samenwerkende kerken in Bennekom organi-
seren de sponsorloop Cross2Cross dit jaar om 
gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank 
een leuk uitje aan te bieden: naar de dierentuin of 
lekker pannenkoeken eten. De Bennekomse katho-
lieke kerk heeft prima ervaringen met dit soort 

oecumenische samenwerkingen met de overige 
lokale christelijke kerken. Leuk om te zien dat de 
Bennekomse jeugd warm loopt voor de belangen 
van minder bedeelden en dat kinderen uit onze 
katholieke geloofsgemeenschap daarin volop 
meedoen. 

Maar aan het eind werden de kerken toch weer 
tegen elkaar opgezet: Als afsluitend onderdeel om 
20:00 uur was er een estafette van 1 team van 4 
personen per deelnemende kerk. Iedere persoon 
moest 1 x heen en weer en dan een houten 
estafette-kruis doorgeven aan de volgende loper. Er 
werd fanatiek gesprint en attente toeschouwers 
konden de vonken onder de voetzolen zien 
wegspringen. Het publiek moedigde de lopers aan 
tot ver over hun grenzen. Het goed herkenbare gele 
sterrenteam der katholieken liep als een trein, we 
hebben zelfs heel even eerste gelopen, maar helaas 
niet bij de finale finish. Ach, wat doet het er toe. We 
hebben ons weer laten zien in een positieve actie 
en we hebben mede dankzij een zondagse 
deurcollecte een mooi bedrag bij elkaar gerend 
voor het goede doel. 

 

Laurens Beerepoot, mede namens Wilco van 
Oostveen, Egon Hofstad en Arno de Bruin 

Wandeling in Harderwijk op 16 sept a.s. 
langs kerken, kloosters en kapellen. 
Een gids zal de groep, bestaande uit maximaal 20 - 
25 personen om 13.30 uur opwachten bij de 
Wereldwinkel. Deze is tegenover parkeergarage de 
Houtwal. Deze rondleiding zal om 15.00 uur 
eindigen en in overleg met de gids kunnen we 
afspreken waar dit punt zal zijn. Wellicht op het 
stadspleintje waar we nog iets kunnen drinken. 

Harderwijk heeft een 
prachtige grote kerk met 
goed bewaarde fresco's. Er 
is de Catharina kapel te 
bezichtigen en er zijn 
overblijfselen van kloos-

ters. In het voormalige gemeentehuis zijn 
schilderijen te bekijken die herinneren aan de 
reformatie. Verder zijn er nog andere 
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bezienswaardigheden die zeker 
de moeite waard zijn. 

Mensen die minder goed ter 
been zijn kunnen ook deel-
nemen. Er zijn plekken waar men 
kan zitten. Bij aanmelding voor 
de excursie naar Harderwijk, 
graag doorgeven of u met eigen 
auto naar Harderwijk gaat en hoeveel personen er 
nog bij u in uw auto kunnen meerijden. Diegene, die 
niet zelf rijdt kan dit ook aangeven en dan wordt u 
bij een andere auto ingedeeld! 

Kosten voor deze excursie zijn € 5 per persoon. 
Vervoer voor eigen rekening. Kosten kunt u 
natuurlijk met elkaar, per auto, delen. 
 
Datum: zaterdag 16 september 2017 
Tijd: rondleiding: 13.30 - 15.00 uur 
Vertrek tijd: 12.15 uur  
Vertrekplaats: Maria Virgo Regina kerk, Bennekom 

Heelsumseweg 1 
Organisatie en aanmelding: Raad van Kerken 

Bennekom, Olga Meijer, 
jjthmeijer@hetnet.nl, 0318 417 865. 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Tussen de plooien van het dagelijks 
leven 

Exodus 1, 1-22 
Het Oude Testament is een stuk dikker dan het 
Nieuwe: ongeveer vier keer zo dik. Het was de 
Bijbel die Jezus had, het boek waarin hij inspiratie 
vond. De vorige keer schreef ik over hoe Jezus in de 
synagoge van Nazaret voorlas uit de profeet Jesaja, 
een van zijn favoriete bijbeldelen. Het Oude 
Testament is een fascinerende verzameling van 
teksten, geschreven in heel verschillende tijden, 
door heel verschillende mensen, maar ze willen 
allemaal op een bepaalde manier hetzelfde: laten 
zien hoe mensen worstelen met de moeilijkheden 
van hun leven en hoe ze daarin uitwegen vinden. 
“God heeft ons de weg gewezen,” zeggen ze 
daarvan, “onze God is een God van bevrijding, die 
het goede leven voor ons wil en voor ons opkomt 
tegen het onrecht”. 

Het boek Exodus is daarom fundamenteel in de 
Bijbel. Exodus vertelt het verhaal waar het allemaal 
zo'n beetje mee begon. Een groep slaven wist zich 
te bevrijden uit de verdrukking van Egypte. God riep 
hen tot vrijheid, liet hen vertrekken uit de slavernij 
en leidde hen in de richting van het beloofde land. 

Het verhaal is bekend en heeft spectaculaire 
momenten: Mozes in het rieten mandje, de plagen 
van Egypte en de doortocht door de Rode Zee, om 
er maar enkele te noemen. Die hebben inspiratie 
gegeven voor films en televisieseries. Maar er zijn 
ook onbekendere fragmenten die de moeite waard 
zijn om nader te bekijken omdat ze op een andere 
manier, maar misschien net zo duidelijk, laten zien 
waar die bevrijding van Israël nu in bestaat. Laten 
we naar het eerste hoofdstuk van het boek Exodus 
kijken. 

Daar, in het allereerste begin, wordt direct verteld 
over de onderdrukking die het volk moet onder-
gaan. Het wordt gedwongen tot dwangarbeid, en 
daarbij komt een maatregel die het voortbestaan 
van het volk werkelijk bedreigt: de farao verordent 
dat van alle pasgeboren Hebreeuwse baby's de 
jongens omgebracht moeten worden. De meisjes 
mogen blijven leven. In een samenleving waarin alle 
meisjes introuwen in de familie van hun mannen, 
zou dat betekenen dat binnen een generatie het 
volk Israël opgaat in het Egyptische. De vroed-
vrouwen die onder de slaven werken krijgen 
opdracht de verordening uit te voeren. De 
vroedvrouwen zijn echter solidair met de slaven, ze 
doen niet wat ze opgedragen krijgen. Binnen de 
informele sfeer van huis en familie, waar de 
geboortes toen plaatsvonden, ligt blijkbaar een 
ruimte waar te ontsnappen valt aan de plannen van 
de farao, en daarvan profiteren de vroedvrouwen. 

Die ruimte is interessant. We hebben allemaal een 
persoonlijk leven waarin we alleen, of samen met 
familie of intimi, dingen kunnen doen, denken of 
zeggen waar, hoe graag ze het misschien ook 
zouden willen, de overheid of andere autoriteiten 
niet zomaar vat op hebben. Het is een ruimte die 
weleens vergeten of onderschat wordt, waar 
menselijke relaties belangrijker zijn dan opgelegde 
of gepropageerde normen. Anderen, vaak vrouwen, 
treden op als autoriteiten of hoofdrolspelers, zoals 
in ons geval de Egyptische vroedvrouwen. Tussen 
de plooien van het dagelijks leven kan een 
onverwachte vrijheid schuilgaan. De vroedvrouwen 
profiteren ervan, en, samen met de Hebreeuwse 
baby'tjes, worden zo de eerste tekenen van verzet 
en bevrijding geboren. 

Marc van der Post 

mailto:jjthmeijer@hetnet.nl
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Homo sapiens, schepper van 
denkbeeldige werkelijkheden 
In Genesis wordt de mens voorgesteld als een 
rechtstreeks uit Gods hand voortgekomen uniek 
wezen, voorbestemd om de hele aarde te bevolken 
en over alle dieren te heersen. Toen dit zo ongeveer 
halverwege het eerste millennium vóór het begin 
van onze jaartelling werd opgeschreven, wisten de 
schrijvers niet beter dan dat de mens een unieke 
plaats onder alle andere levende wezens innam en 
in waardigheid boven hen uitstak. En in bepaald 
perspectief gezien is dat ook correct. Maar wat zij 
niet wisten, – maar dank zij de wetenschap wij nu 
wel, – is dat die mens, die wij nu homo sapiens 
noemen, – de soort ‘sapiens’ van het geslacht 
‘mens’ – in voorhistorische tijden vergezeld is 
geweest van meerdere tot het geslacht mens 
behorende andere mensensoorten – broers en 
zussen had dus. Op verschillende plaatsen op de 
aarde, Oost Afrika en midden Azië, leefden 
tegelijkertijd verschillende mensensoorten naast 
elkaar. Het is uiteindelijk onze soort ‘Sapiens’ 
(Wijzen) die de andere soorten heeft overleefd. De 
bij de meesten van ons wel bekende soort 
Neanderthaler heeft het naast Sapiens nog tot 
30.000 jaar geleden uitgehouden.  

Niet alleen hadden en hebben wij als mens broers 
en zussen, we hebben ook neven en nichten. 
Biologen delen de geslachten verder in in families. 
Het geslacht mens behoort tot de familie van de 
grote mensapen. “Nog maar zes miljoen jaren 
geleden kreeg een vrouwelijke mensaap twee 
dochters. Eentje werd de voorouder van alle 
chimpansees. De andere is onze eigen groot-
moeder”. 

Dat er honderdduizend jaar geleden wel zes 
verschillende mensensoorten waren en hoe het 
komt dat er nu alleen onze soort, de homo sapiens, 
maar overgebleven is, vertelt de Israëlische 
historicus Yuval Noah Harari in zijn boek “Sapiens”, 
een kleine geschiedenis van de mensheid; (Uitgeverij 

Thomas Rap; 450 bl.). Een wereldbestseller. 

De sapiens – onze mensheid uiteindelijk – dankte 
zijn succes aan zijn vermogen tot samenwerking. 
Aan het vermogen imaginaire realiteiten en 
entiteiten (instituties, religies, staten, corporaties) 
te creëren en in gezamenlijke ideeën te geloven.  
Maar als jager/verzamelaar waren we waarschijnlijk 
gelukkiger dan nu, vermoedt historicus Yuval Harari. 

Hier zie ik een parallel met het boek “Het Oerboek 
van de mens; de Bijbel in evolutionair perspectief”, 

van Carel van Schaik en Kaj Michel. Ik schreef 
daarover eerder in dit blad. i) 
“De landstreek waar de bijbel ontstond hoorde bij 
het gebied dat de ‘vruchtbare sikkel’ wordt 
genoemd. Sedert het einde van de ijstijden, zo’n 
15.000 jaar geleden, waren veel streken in dit 
gebied een soort luilekkerland geworden. Kuddes 
antilopen en gazellen, paarden en wilde runderen 
bevolkten de uitgebreide graslanden. Mensen 
trokken er als jager-verzamelaars rond hun voedsel 
achterna en leefden, zoals we nu zeggen, in 
paradijselijke omstandigheden. Zo’n 10-12.000 jaar 
geleden is aan die paradijselijke omstandigheden 
een einde gekomen. Historici weten niet precies 
waarom, – trad er een klimaatverandering in, waren 
door overbejaging of anderszins te weinig dieren 
overgebleven of was het bij toeval of uit noodzaak 
dat de mensen gewassen begonnen te zaaien en 
hun eigen voedsel gingen verbouwen? – maar een 
feit is dat mensen, in plaats van rond te trekken, 
zich op vaste plaatsen gingen vestigen en de 
landbouw uitvonden.” 

In beide boeken wordt geschetst dat de mensen die 
eeuwenlang als jager-verzamelaar hadden rond-
getrokken eigenlijk niet de eigenschappen bezaten 
voor het gesettelde leven. Dat bracht veel 
problemen met zich mee. Die te overwinnen 
vereiste van de mensen radicale gedrags-
veranderingen. Dat de ‘sapiens’ daartoe in staat 
waren noemt het boek “Sapiens” de gave van het 
creëren van denkbeeldige werkelijkheden en het 
“Oerboek van de mens” de geschiktheid tot 
culturele evolutie. 

Die ‘culturele’ evolutie voltrok zich, in tegenstelling 
tot de biologische evolutie, in enkele generaties. De 
biologische evolutie voltrekt zich in eeuwen. De 
culturele evolutie gaat van vader op zoon. De 
schrijvers van ‘Het Oerboek van de mens’ lezen in 
de Bijbel, in het bijzonder in het boek Genesis, de 
geschiedenis van die culturele revolutie. Of in die 
geschiedenis Gods hand of liever Gods Geest zich 
openbaart laten de schrijvers in het midden. 
Daarom noemen ze zich agnosten. 

Er schuilt een ‘gevaar’ in het gaan lezen van deze 
boeken. Ze laten u niet meer los. Of we ooit 
antwoord zullen krijgen op al onze vragen blijft een 
mysterie. Of is dat nu juist het antwoord? ii) Toch 
van harte aanbevolen. 

Timo Harmsen, 26 juni 2017 
i
) “Heeft het paradijs echt bestaan?” In ‘Seizoenstart’, 2016; 
timoharmsen.nl/2016/08/14/heeft-het-paradijs-echt-bestaan/. 
ii
) “Sapiens” heeft inmiddels een vervolg gekregen: “Homo 

Deus”. Is dit het antwoord, of de bevestiging van de vraag? 

http://timoharmsen.nl/2016/08/14/heeft-het-paradijs-echt-bestaan/
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Kerken Kijken Utrecht 2017 
Deze zomer vindt de 35ste editie plaats van Kerken 
Kijken Utrecht. Van 23 juni t/m 9 september zijn de 
deuren van elf binnenstadskerken voor het publiek 
geopend. Ruim tweehonderd vrijwillige gidsen 
staan in die periode klaar om mensen rond te 
leiden. Zowel de toegang als de rondleiding zijn 
traditiegetrouw gratis. Alle kerken zijn 
rolstoeltoegankelijk. 
Per jaar trekt het project Kerken Kijken Utrecht 
meer dan vijftigduizend bezoekers naar de 
Utrechtse binnenstad. Onder de deelnemende 
kerken is ook de St. Catharinakathedraal.  

De openingstijden van de deelnemende kerken zijn 
te vinden op www.kerkenkijken.nl (zie het 
nieuwsbericht van 5 april. Klik in het kaartje op de 
homepage op de namen van de kerken voor meer 
informatie over de gebouwen, foto’s en ‘panorama 
views’).  
Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor 
de eredienst, kan het voorkomen dat een kerk 
wegens huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook 
concerten of besloten evenementen kunnen tot 
sluiting leiden. 
Meer informatie: www.kerkenkijken.nl 

(Uit: parochiebladenservice juli/augustus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________________________________ REDACTIE ___________________________________ 

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Seizoenstart) tot zondag 27 augustus ;voor TitusBreed tot 
woensdag 23 augustus 
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 
 

http://www.kerkenkijken.nl/
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/

